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POLITICA
A APĂRUT

'PLENAREI C.C. AL P.C.R
La Combinatul 
siderurgic Reșița

La Combinatul siderurgic din 
Reșița au avut loc adunări ale oa
menilor muncii, în cadrul cărora 
muncitori, tehnicieni, ingineri și-au 
exprimat adeziunea deplină la ho
tărîrea plenarei C.C. al P C.R. din 
1 martie. Redăm mai jos din cu- 
vîntul unor vorbitori!

FRANCISC ANTOH, șeful secției 
fire de laminare, a spus între al
tele :

„Aprob din toată inima comuni
catul ședinței plenare extraordi
nare a C.C. al P.C.R. șl hotărîrea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Consider, ca și 
toți comuniștii, ca toți oamenii 
muncii din țara noastră că, acum 
mai mult ca oricînd, unitatea par
tidelor comuniste și muncitorești, 
întărirea solidarității lor de luptă, 
pe baza principiilor marxist-leni- 
niste și a internaționalismului pro
letar, întărirea solidarității tuturor 
forțelor antiimperialiste constituie 
un imperativ categoric al zilelor 

Cunoaștem și,sîntem mîn- 
V. . ift '^activitatea stăruitoare pe 
care .0 depune partidul nostru, Co
rni .’ai său Central, pentru a dez
văț legăturile cu toate partidele 

iniste, a contribui la normali-
- i-ea relațiilor între partide, la re- 

erea și întărirea coeziunii miș- 
uti comuniste, a tuturor forțelor 
oclalismulul și păcii. Acest efort, 

ta. și întreaga politică internă și exf- ' 
ternă, răspund intereselor funda
mentale ale poporului român, ale 
patriei noastre socialiste, ale pro
letariatului de pretutindeni.

înalta conștiință a răspunderii 
față de cauza unității mișcării co
muniste a determinat partidul nos
tru să depună eforturi stăruitoare 
pentru a asigura desfășurarea lu
crărilor întîlnirii consultative în- 
tr-un spirit tovărășesc, democra
tic. Am înțeles cu toții cît de mult 
s-a străduit Comitetul Executiv al 

r* Griului să găsească o soluție care 
(drepte lucrările întîlnirii pe o 

•"-a. constructivă, pe calea schim- 
btț li tovărășesc de păreri, a 
neadmiterii oricăror atacuri la a- 
dresa unor partide — cerință vitală 
pentru cauza unității partidelor 
frățești — am înțeles cu cîtă per
severență a acționat în acest sens 
delegația noastră la întîlnirea de 
la Budapesta pe baza mandatului 
primit din partea conducerii de 
partid".

ION OLAKU, maistru principal 
din secția laminare, a subliniat în 
cuvîntul său :

„în zilele noastre, unitatea par
tidelor comuniste nu poate fi trai
nică decît dacă la temelia ei sînt 
așezate și dacă se respectă princi
piile internaționalismului, indepen
denței și egalității, dreptul fiecărui 
partid de a-și hotărî singur poli
tica internă și externă. Potrivit cu 
aceste principii este inadmisibil ca 
vreun for extern să judece politica 
internă și externă a unui alt partid, 
— și de asemenea nu poate fi ad
mis ca în cadrul vreunei întâlniri 
internaționale să se recurgă la cri
tici și acuzații la adresa vreunui 
partid. Aceasta nu poate să ducă 
decît la înăsprirea relațiilor între 
partide, să dăuneze cauzei unită
ții. Tocmai de aceea noi conside
răm justă și cu totul îndreptățită 
poziția partidului nostru, hotărîrea 
ședinței plenare extraordinare a 
C.C. al P.C.R.".

Inginerul PAVEL DAN a adău
gat :

„Ne amintim că plenara C.C. al 
P.C.R. din 14 februarie a.c. a ho- 
tărîtca o delegație a partidului să 
participe la întîlnirea consultativă

de la Budapesta, în scopul de a-și 
aduce contribuția activă la întări
rea unității și coeziunii mișcării 
comuniste, de a acționa, împreună 
cu celelalte partide participante, în 
vederea pregătirii unei consfătuiri 
internaționale menite să reprezinte 
un aport real la normalizarea rela
țiilor dintre partidele comuniste și 
muncitorești, la restabilirea unită
ții lor. Prin aceasta, ca și prin felul 
în care a acționat Comitetul Execu
tiv al partidului în cursul desfășu-

so- 
so-

pă- 
de

(Continuare in pag. a III-a)

Adunarea 
intelectualilor 
din Tg. Mureș

La adunarea reprezentanților in
telectualității din municipiul Tg. 
Mureș au participat numeroși oa
meni de cultură și artă — români, 
maghiari și de alte naționalități.

Scriitorul StlTO ANDRAS a spus 
între altele :

„Azi ne apare mai clar ca ori
cînd cîtă dreptate are partidul 
nostru cînd subliniază că unitatea 
și solidaritatea internaționalistă — 
de care are atîta nevoie mișcarea 
comunistă — se pot clădi numai pe 
temelia principiilor marxism-leni- 
nismului și ale internaționalismu
lui prolptar, ale independenței Și 

tide, respectării dreptului fiecărui 
partid de a hotărî singur asupra 
politicii și activității sale.

Am fost și sîntem martorii acti
vității stăruitoare a Partidului Co
munist Român, a conducerii sale 
pentru dezvoltarea legăturilor fră
țești, de solidaritate internaționalis
tă cu toate partidele comuniste, cu 
toate forțele înaintate ale societății 
contemporane. Pornind de la con
vingerea că ceea ce unește parti
dele frățești reprezintă esențialul 
și este infinit mai puternic decît 
orice deosebire de vederi, parti
dul nostru militează pentru norma
lizarea relațiilor între partidele co
muniste, pentru statornicirea unul 
climat de înțelegere, respect re
ciproc și colaborare tovărășească 
între ele, pentru refacerea unității 
lor pe baza marxism-leninismului 
și a internaționalismului proletar. 
Hotărîrea partidului nostru de a 
participa la întîlnirea consultativă 
de la Budapesta a pornit tocmai din 
dorința de a-și aduce o contribuție 
la realizarea acestor obiective, la 
pregătirea unei consfătuiri interna
ționale care să servească unității. 
Tocmai în acest spirit, delegația 
română, pe baza mandatului pri-

dezvolte și să înflorească. Totodată, 
partidul, în spiritul internaționalis
mului, ne educă să vedem în rea
lizările noastre o contribuție la 
întărirea sistemului mondial 
cialist, la creșterea influenței 
cialismului în lume.

Considerăm pe deplin justă 
rerea susținută permanent
P.C.R. că o unitate trainică în
tre partidele comuniste nu poa
te exista în prezent decît pe 
baza respectării egalității în 
drepturi, a dreptului fiecărui 
partid de a-șl hotărî singur poli
tica internă și internațională, a nea
mestecului în treburile interne. 
Apărarea fermă a acestor principii 
și promovarea lor neabătută de 
către partidul nostru răspunde in
tereselor poporului român, intere
selor socialismului. Orice încălcare 
a acestor principii nu poate decît 
să sporească încordarea între par
tidele comuniste. In numele aces
tor principii a militat neșovăitor 
delegația română, pe baza man
datului dat de Comitetul Central, 
la întîlnirea de la Budapesta și de 
aceea, eu, alături de toți tovarășii 
mei de muncă, de întregul nostru 
popor sprijinim pe de-a-ntregul 
poziția partidului nostru în legă
tură cu această întîlnire.

GHEORGHE COCOȘ, directorul 
grupului de șantiere al hidrocen
tralei Lotru, a spus în completare :

„Noi am fost învățați de partidul 
nostru să stimăm și să respectăm 
oricare alt partid frățesc. Pentru 
noi este de neconceput ca cineva, 
un factor exterior, să supună ju
decății politica și activitatea inter
nă sau internațională a vreunui 

este că fiecare partid răspunde 
față de clasa sa muncitoare, față 
de poporul său, pentru întreaga sa 
politică, pentru felul în care apără 
interesele fundamentale ale po
porului, nimeni decît propriul său 
popor nu este în măsură de a da 
aprecieri și calificative asupra di
feritelor laturi ale politicii sale.

Aș vrea să subliniez tot
odată că hotărîrea ședinței plenare 
din 1 martie a.c. exprimă hotărîrea 
partidului, care este și aceea a 
noastră a tuturor, de a lupta mai 
departe pentru întărirea legăturilor 
cu toate partidele comuniste, pen
tru o unitate cu adevărat trainică 
a lor, pentru prietenia și colabora
rea cu toate țările socialiste, pentru 
unirea tuturor forțelor înaintate în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres. Colectivul 
în care muncesc își exprimă dra
gostea fierbinte față de partid, față 
de conducerea sa, care au dovedit 
încă o dată înaltul simț de răspun
dere cu care stau în slujba poporu
lui nostru, a cauzei socialismului".

(Continuare în pag. a III-a)

Pe șantierul 
hidrocentralei 
de pe Lotru

In crejerii munților, acolo unde 
se ridică marea hidrocentrală de 
pe Lotru, un însuflețit miting a 
dat glas gîndurilor constructorilor 
de pe vastul șantier.

PAVEL OȚET, cunoscut șef de 
brigadă de mineri, spune : „Munca 
noastră pentru înălțarea acestei 
mărețe construcții a luminii, ca și 
munca întregului nostru popor face 
ca patria noastră socialistă să se

La Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Capitală

Mărturisesc că mi-e greu 
să apreciez just ce se înțe
lege prin timpul „liber" al 
studentului (și în general 
al oricui !). Majoritatea oa
menilor cred că acesta este 
timpul cînd studentul nu 
este ocupat cu activitatea 
impusă de orar. Dar dacă 
e așa, oare acest timp este 
într-adevăr liber ?...

Dacă se face un simplu 
calcul aritmetic și se afec
tează cîte 12 ore pe zi som
nului, toaletei și mîncării, 
atunci din cele 168 de ore 
săptămînale, rămîn pentru 
alte ocupații 84 de ore. 
Programa săptămînală cea 
mai încărcată a unui stu
dent este de 34 de ore ; în
semnează că restul de circa 
50 de ore constituie „timpul 
liber" al studentului. în
trebarea care se pune foar
te frecvent este : ce face 
studentul (sau ce ar trebui 
să facă) în acele 7 ore li
bere pe zi ?

Cred că a privi astfel 
problema însemnează a o 
reduce la coordonate prea 
rigide. „Timpul liber" nu 
este același la diferiții stu- 
denți ; el depinde de natu
ra facultății, de anul de 
studii, de specialitățile din 
orar și în bună parte de 
însăși personalitatea stu
dentului. Apoi „timpul li
ber" nu este același toam
na, iarna sau primăvara. 
El are o valoare personală 
de care trebuie neapărat să 
se țină seama. Vacanțele 
de iarnă și de vară consti
tuie și ele un timp Ia dis
poziția studentului și ele 
trebuie, de asemenea, 
„umplute" cu ceva.

A face un program uni
tar și unic pentru tot acest 
„timp liber" ar fi ceva ana
log cu a îmbrăca toți stu
denții cu un exact același 
costum de haine. Dacă sto
fa se pretează la o astfel 
de croială „stas" cred că 
timpul studenților — nu. 
Din acest motiv îmi permit 
să arăt, nu cum să-și îm-

0 broșură, în tiraj 

de masă, avînd 

următorul conținut:

- COMUNICATUL ȘE
DINȚEI PLENARE EX
TRAORDINARE A C.C. AL 
P.C.R. DIN 1 MARTIE 
1968.

- HOTARÎREA COMI
TETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN.

- CUVINTAREA TOVA
RĂȘULUI PAUL NICU- 
LESCU-MIZIL LA ÎNTIL- 
NIREA CONSULTATIVA 
A PARTIDELOR COMU
NISTE ȘI MUNCITO
REȘTI DE LA BUDA
PESTA.

La Constanța

CONSTANȚA. — In zona in
dustrială a municipiului Constan
ța prinde contur un nou și im
portant obiectiv : Centrala elec
trică de termoficare. Pînă la sfâr
șitul anului este prevăzută termi
narea construcției la stația de 
epuraro chimică a apei, sala 
turbogeneratorilor și corpul de 
exploatare a viitoarei centrale, 
precum și montarea primului ca
zan de aburi de înaltă presiune 
cu o capacitate de 420 tone pe 
oră.

Prin darea ei în exploatare, 
noua centrală, cu o putere in
stalată de aproximativ trei ori 
mai mare decît a termocentralei 
de la Ovidiu, va contribui la dez
voltarea industriei în această 
parte a orașului și va furniza 
abur termic pentru încălzirea a 
circa 20 000 de apartamente.

(Agerpres)

O știre, ne anunfa recent că pe 
șantierul marelui combinat de în
grășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele, un grup de ingineri a 
conceput un sistem de folosire a 
unei macarale obișnuite într-o ope
rație care, altfel, ar fi necesitat o 
macara de o construcție cu totul 
specială. In știrea respectivă faptul 
acesta era calificat ca ingenios. Și 
este, într-adevăr, vorba despre in
geniozitate, despre o ingeniozitate 
multiplicată, despre un climat al 
ingeniozității, ceea ce este altceva 

, decît o manifestare izolată.
► Disecată, povestea acestei maca- 
k rale ne introduce, treptat, în uni- 
, versul efervescent al muncii pe
► unul din marile șantiere, acolo 
k unde diversitatea de situații îi o- 
, bligă pe constructori la aceeași di-
► versitate de soluții. Spiritul inven- 
*■ tiv este — după cum vom vedea 
k — una dintre componentele obli-
► gatorii ale activității acestor oa- 
k meni.
► Construcția turnului de granulare
► a fabricii de azotat de amoniu tre-
k buie să atingă înălțimea de 81 de ,
► metri. In clipa în care urmau să se
► apuce de lucru, constructorii (mai
k exact montorii) s-au găsit în fața .
► unei dificultăți. Cu ce macara vor ■
► fi urcate piesele construcției pînă 
k la înălțimea de 81 de metri, dacă 
k macaralele de care dispune șantie-
► rul nu acționează decît pînă la 38
k de metri ? A fost conceput un sis- , 
» tem prin care o macara obișnuită ■
► de șantier este introdusă în inte-
k riorul turnului. Cu ajutorul ei se . 
k înalță construcția pînă la limita de '
► acțiune a macaralei. Atunci ma- j
* caraua este ridicată pe două grinzi . 
k care se sprijină în corpul construe- •
► ției realizate. Cînd își îndeplinește j 
k și de această dată datoria, maca-

raua este liftată la o nouă cotă și ■
► astfel a fost rotunjită o idee din j 
k familia oului celebru al celebrului

corăbier...
► Sigur, fotul pare extrem de sim- . 
. piu. Dar este o decantare — re- ■
► zultat al unui efort de creație, al '
► unei continuități desfășurate sub .
► semnul cultivării — în acest co- • 
>■ iectiv — a ideilor tehnice ingeni- '
► oase. De altfel, metoda în cauză , 
£ nu este decît treapta superioară a •
► unei alte metode care s-a născut '
► cu prilejul unei lucrări anterioare : . 
? o priză de aer (construcția metalică •

de 125 de metri înălțime). Ea se '
► compunea dintr-un schelet metalic , 
r cu un profil asemănător turnului < 
t Eiffel, prin interiorul căruia se ‘
► înălța un tub. Pentru ridicarea, la < 
. cotele cuvenite, a părților compo- > 
k nente, a fost folosită, ca suport, )
► construcția însăși. Tot așa a fost < 
k reali-zat și-Tnoniajut. reactoarelor do -< 
k sinteză la fabrica de amoniac. *
► Inteligența constructorilor pene- <
► trează rapid în zone care par, u- < 
k neori, de nestrăpuns. Tocmai acest ’
► consum de inteligență conferă mă- <
► sura principală a capacității con- « 
, structorullii. Păsfrînd proporțiile j
► respective, ingeniozitatea este un < 
11 sine qua non al creației, începînd < 
k de la realizarea unui mărunt po- «
► def, pînă la făurirea minunilor «
► lumii. Dacă cele șapte minuni ale « 
, lumii — în egală măsură opere <
► de artă și opere de construcții — < 
‘ au fost socotite minuni asta s-a da- 4
* forat uimirii pe care a produs-o oa- <
► menilor felul ingenios în care au <
► fost depășite mari dificultăți con- 4
* structive. Grădinile suspendate ale <
► Semiramidei, Colosul din Rhodos, 4 
‘ piramida lui Keops, Farul din Ale- 4

Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a II a)

CIT DE LIBER ESTE
TIMPUL LIBER

AL STUDENTULUI
Acad. Eugen A. PORA

profesor emerit

partă „timpul liber", ci mai 
ales să împărtășesc din ex
periența mea personală ce 
ar trebui să facă fiecare 
din ei în acest timp pe 
care îl au acum la dispo
ziție, pentru a se desăvîrși 
pentru cariera și rolul pe

ber" semestrial, învățînd 
sistematic și zilnic pentru 
asimilarea cunoștințelor 
profesionale, alții irosesc 
mult din acest „timp li
ber", lăsîndu-și pregătirea 
examenelor 
mergătoare

n ■ ■

opinii
care îl vor îndeplini în 
viață.

Desigur, în primul rînd 
lor li se cere să asimileze 
materialul disciplinelor pe 
care le audiază în acel an. 
Scopul primordial al învă- 
țămîntului superior este 
pregătirea profesională și 
aceasta se face în acest 
„timp liber". Unii folosesc 
puțin timp pentru aceas
ta, alții mai mult ; unii e- 
conomisesc din „timpul li-

Dar oricum

pe zilele pre
datei acestora.

ar fi, pregăti
rea profesională trebuie 
intre în primul rînd în 
cuparea „timpului liber" 
oricărui student.

Nu este însă suficient 
fii numai un bun specialist 
în profesia pe care ți-o 
pregătești. Trebuie să fii și 
omul veacului tău. în 
timpul studenției se pun și 
bazele personalității com
plexe, care este omul zile
lor noastre. Acum se fixea
ză cunoștințele de specia-

să 
o- 
al

să

se 
în 

care

litate, dar și de cultură ge
nerală, de comportament 
social. Acest complex 
formează mai ales 
„timpul liber" de 
vorbim.

Sînt absolut convins că 
fiecare tânăr trebuie să ci
tească literatură. Aceasta te 
familiarizează cu un limbaj 
ales, îți trezește imagini 
estetice si îți creează un 
fundal afectiv pentru toate 
împrejurările vieții. Cred 
că asimilarea unor cunoș
tințe de istoria artei și a 
civilizației este de un foar
te mare folos oricărui 
student. E 
cunoașterea 
telor ți se 
tul pentru 
jungi să s 
contemplării unei 
frumoase, a unei 
a unei sculpturi, 
vibreze sufletul la audierea 
unei muzici bune etc. Dar 
mai mult sentimentul fru
mosului îți provoacă stări 
stenice, din care se în
fruptă și se clădește perso
nalitatea pozitivă a omului. 
Ele îți dau tăria de a 
crede în om, de a lupta 
pentru realizarea idealuri
lor umaniste. Arta este 
astăzi un element al 
vieții noastre de toate 
zilele. Aș insista și asupra 
însemnătății deosebit de 
puternice pe care o are cu
noașterea biografiilor oa
menilor care au croit și au 
creat în bună parte civi
lizația și cultura noastră ac
tuală.

Trăim într-o epocă în 
care știința se dezvoltă cu 
pași uriași. Nu se poate 
rămine în afara acestor cu
noștințe, de care se vorbește 
mereu în toate cercurile și 
vîrstele omenești : energia 
nucleară, zborurile cosmice, 
structura soarelui și uni
versului, legăturile de ra
dio și televiziune, laserul, 
oceanografia, cancerul, ere-

folos
știut că 
evoluției 
formează

1 frumos, 
simți plăcerea 

clădiri 
pînze, 

să-ți

prin 
ar- 

gus- 
a-

(Continuare în pag. a Il-a)

„Industria linii" Timișoara. Ca urmare a investițiilor făcute s-a dublat pro
ducția filaturii de lină pieptănată. Tn fotografie : secția nouă de ringuri a 

filaturii (Foto : Gh. VințilM
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Atingerea In «1 scurt 
a parametrilor tehnico- 
economici proiectați

Ing. Radu MANOLIU
secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Integrarea în peisajul, pînă nu de 
mult proeminent agrar al Bacăului, 
a unor mari obiective ale industriei 
chimice și petro-chiinice, de 'prelu
crare a petrolului și lemnului, da 
energie electrică a imprimat acestei 
zone un pronunțat caracter indus
trial, situînd-o azi pe locurile de 
frunte ale statisticii producției mate
riale a țării. Prin calitatea lor din 
ce în ce mai bună, produsele fabrica
te în unitățile industriale din ju
dețul Bacău au reușit să se impună 
atît în țară cît și pe piața externă. 
Exemplificativ amintesc că, în anul 
care a trecut, Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petro-chimice de 
pe- Valea Trotușului a livrat la - ex
port diferite sortimente de cauciuo 
sintetic ; de asemenea, cantități im
portante de fenol, sodă caustică, che
restea și multe alte produse au fost 
livrate în zeci de țări din toată lu
mea.

Creșterea cantitativă șl calitativă 
a producției industriale este rodul 
strădaniilor neobosite ale colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din aceste noi unități, orientate cu 
preponderentă spre atingerea într-un 
timp cît mai scurt a indicatorilor 
tehnico-economici proiectați. Meri
tă subliniat faptul că multe din 
unitățile intrate în ultimii ani 
în funcțiune au realizat parame
trii proiectați cu avansuri sub
stanțiale față de termenele prevăzu
te. Bunăoară, la instalația de electro
liză a sării cu catod de mercur din 
cadrul Combinatului chimic Bor- 
zești, capacitatea de producție pro
iectată și prețul de cost au fost rea
lizate în numai 6 luni de Ia intrarea 
în funcțiune, față de 24 de luni cît 
prevedea graficul. In termene 
mult reduse au fost atinși para
metrii tehnico-economici și la Com
plexul de industrializare a lemnului 
de la Comănești, la instalațiile de

reformare catalitică de la Rafinăria 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, cât șl 
la hidrocentrala Buhusi.

O experiență pozitivă în ca 
privește realizarea indicatorilor 
tehnici șl economici proiectați au do- 
bîndit și colectivele de la Complexul 
de Industrializare a lemnului și 
Fabrica de bere, ambele din orașul 
Bacău. Cu cîteva luni înainte de in
trarea în funcțiune a acestor o- 
biective industriale, pe baza unui 
plan detaliat elaborat de conduceri
le administrative și organizațiile de 
partid de la cele două unități, au 
fost luate măsuri pentru recrutarea 
și pregătirea muncitorilor, pentru 
instruirea lor • pe • instalații similare 
mai vecht și participarea acestora 
la faza finală de montaj a instalații
lor noi. Cunoașterea în amănunțime 
a utilajelor, a fluxului de producție 
și a tehnologiei de fabricație s-a 
dovedit de mare utilitate. în numai 
cîteva trimestre, nivelele producției, 
productivității muncii, prețului de 
cost și rentabilității s-au apropiat 
simțitor de cele preconizate prin 
proiect, depășindu-se cu mult preve
derile graficului de atingere a para
metrilor proiectați.

Desigur, acestea le-a? num! cazu
rile ideale. Dar nu întotdeauna, în
cadrarea în cotele de proiect a de
curs și decurge lin, fără dificultăți. 
Uneori, drumul spre atingerea efi
cienței economice optime a însem
nat o luptă îndelungată pentru cîști- 
garea chiar și a cîtorva procente 
la un indicator sau altul din proiect. 
Din analizele pe care le-am între
prins la astfel de obiective, am tras 
concluzia că evitarea unor asemenea 
situații nu este posibilă decît prin 
respectarea cu strictețe a cîtorva 
condiții esențiale. Prima și cea mai

(Continuare în pag. a III-a)

COMUNICAT
Conform înțelegerii intervenite 

între guvernul român și guvernul 
suedez, vizita în Suedia a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România,

Ion Gheorghe Maurer, și a minis
trului afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, a fost amînată pentru 
prima jumătate a lunii aprilie 
1968.

Delegația de partid 
și guvernamentală română 

s-a intors de la Sofia
Duminică după-amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind de la 
Sofia, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Chivu ‘Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C.B., 
a participat la festivitățile prilejui
te de cea de-a 90-a aniversare a 
eliberării Bulgariei de sub jugul 
otoman.

Din delegație au făcut parte to
varășii general-colonel Ion Io- 
niță, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul Forțelor Armate, Marin Dră- 
gan, prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular provizoriu al 
județului Teleorman, Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul României în 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ilie Verdeț, Mihai 
Gere, membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului.

Au fost prezenți Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

★
La plecare, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii So
cialiste România a fost salutată de 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, de persoanele ofi
ciale bulgare care au însoțit-o în 
timpul vizitei, de activiști de par
tid și de stat. Au fost de față Ni
colae Blejan, ambasadorul Româ
niei în Bulgaria, colonel Dirmon 
Constantin, atașatul militar al Ro
mâniei la Sofia, precum și membri 
ai ambasadei.

______ (Agerpres)
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Cine și cum exercită Noi curse

AUTORITATEA de autobuze
pentru

Grația 
și naturalețea

teatre

TUTELARĂ?
pasageri

Societatea noastră socia
listă este un întreg care 
trăiește prin fiecare din 
părțile sale; robustețea ei 
depinde de calitatea mate
rialului uman sortit să-i 
dureze progresul. Societa
tea socialistă nu-și poate 
îngădui rebuturile umane : 
fiecare om ieșit din circui
tul social constituie o pier
dere resimțită direct de 
ansamblul societății. Aici 
este zona în care mai pu
țin ca oriunde nu pot exis
ta pierderi planificate sau 
grade de perisabilitate.

Sensul
unei instituții

Există însă în mijlocul 
nostru — ca totdeauna și 
pretutindeni — un număr 
de ființe omenești pe care 
împrejurări nefaste, tind 
să le împingă în afara 
cietății: orfani, copii 
familii dezorganizate 
decăzute din drepturile 
telare, bolnavi mintali, 
trîni fără urmași și fără 
rude sau, pur și simplu, 
părăsiți prin abdicarea de 
la cele mai firești îndato
riri filiale etc. Interesele 
generale ale societății 
noastre impun ocrotirea și 
recuperarea acestora, rein
tegrarea lor în marele sis
tem social. Si, mai mult, 
impun prevenirea ieșirii 
temporare din circuitul lui. 
Gestul umanitar de ocro
tire se întrupează într-un 
for specializat — autorita
tea tutelară.

— Dacă vreți, este vorba 
de grija pentru societate 
filtrată prin grija pentru 
oamenii ei — ne spune 
Ovidiu Tomșa, directorul 
Direcției administrației de 
stat din cadrul Comitetului 
pentru problemele adminis
trației locale. Funcție a co
mitetelor executive ale 
Consiliilor populare, auto
ritatea tutelară are multi
ple sarcini: — exercită un 
control efectiv și continuu 
asupra felului in care pă
rinții își îndeplinesc înda
toririle cu privire la copil 
(sănătate și dezvoltare fi
zică, educație, învățătură, 
pregătire profesională). — 
ocrotește copilul fără pă
rinți, încredințîndu-1 fie u- 
nei familii, fie unor insti
tuții de stat specializate, 
pentru a-i asigură condiții 
normale de dezvoltare, — 
ocrotește bolnavii mintali, 
bătrînii, infirmii etc.

Iată un caz care ilus
trează finalitatea construc
tivă și umanitatea activită
ții forului tutelar :

Radu N., de 16 ani, din 
Brașov, era un copil din 
categoria celor sortiți să nu 
aibă parte de grija părin
tească, deși avea părinți. 
Lăsat nesupravegheat, flă- 
mînd, ba chiar fiind îndem
nat la hoție de însuși tatăl, 
alunecă treptat pe panta 
vagabondajului și „buzună- 
ritului". Viața Iui ar fi pu
tut deveni viata unui in
fractor profesionist dacă 
n-ar fi intervenit autorita
tea tutelară care l-a smuls 
de pe acest făgaș și i-a dat 
posibilitatea să muncească 
la uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov.

— Cazul, ne spune Marla 
Molnar, șefa biroului auto
rității tutelare din Brașov, 
a avut o rezolvare fericită 
pentru că — la fel ca ma
joritatea cazurilor din ora
șul nostru — ne-a fost sem
nalat prompt. Am avut spri
jinul colectivului de mun
citori din uzinele „Steagul 
roșu", la care am apelat. 
Nu am fi reușit cu acest 
copil-problemă, ca și cu toți 
ceilalți de care ne-am ocu
pat, dacă n-am fi creat o 
adevărată armată de cola
boratori, oameni care au 
investit în această muncă 
o vie pasiune. Muncitori, 
cadre didactice, medici — 
toți aceștia nu-și precupe
țesc timpul ; ei știu că o 
oră din viața lor poate de
veni echivalentul vieții în
tregi a unui om.

Oamenii, hîrtiile
și oamenii 
de hîrtie

Cîtă răbdare, cît tact și 
cîtă pasiune trebuie investi
te în rezolvarea unor ase
menea cazuri ! Nicăieri mai 
mult ca aici, unde munca 
este prin excelență umani
tară, nu este mai 
său funcționarul

nelalocul 
sensibil

numai la cifre și procesa 
verbale. El nu va putea da 
decît o rezolvare neconfor
mă cu realitatea și va pier
de infinitatea și subtilitatea 
nuanțelor vieții în spatele 
unui număr de înregistrare. 

Nicăieri aplicarea de 
■cheme nu este mal sortită 
eșeoului. Nicăieri praful ru
tinier, superficialitatea, an
chilozarea birocratică nu 
constituie tare mai dăună
toare decît în munca de 
repunere a unor vieți ome
nești în matca socială.

Ancheta socială trebuia 
că fie un compendiu al 
adevărului. Ea este aceea 
care informează asupra 
condițiilor de viață ale co
pilului, încearcă să stabi
lească coordonatele perso
nalității lui și cauzele de
terminante ale săvîrșirii 
micilor sau marilor lui aba
teri.
o 
O 
sau 
semna o pistă falsă 
deci _' ‘ .
sau o măsură nepotrivită ce 
poate schimba în rău cursul 
vieții unui copil.

Caut, la Tribunalul sec
torului 2, ancheta socială 
din dosarul minorului Vir
gil D. Răsfoiesc dosarul de 
la început la sfîrșit și de la 

. sfîrșit la început. Nimic ! 
Reiau, și de data aceasta in
vestigația îmi este încunu
nată de succes. O anchetă 
de... 8 rînduri și jumătate. 
Și care glăsuiește cam așa : 
„Vă comunicăm că în urma 
efectuării anchetei sociale 
la domiciliul părinților mi
norului Virgil D. s-a con
statat că el nu are la mama 
sa condiții bune de dezvol
tare. îl lasă nemîncat. Nu-1 
supraveghează. îl trimite 
mereu după băutură. Față 
de cele constatate, conchi
dem că are condiții bune 
de creștere și educare la 
tatăl său ; drept care opi
năm pentru încredința
rea minorului tatălui". 
Pentru ca ancheta ulte
rioară, efectuată de pro
curatură — o investiga
ție serioasă, făcută cu de
plin spirit de răspundere — 
să constate exact contrariul.

— Cauza superficialității 
întocmirii unor anchete — 
ne spune conf. univ. dr. 
Tiberiu Bogdan, șeful cate
drei de psihologie-pedago- 
gie a Institutului pedagogic 
din Pitești — este, de multe 
ori, insuficiența pregătirii 
lor profesionale. O anchetă 
nu se face „după ureche". 
Ea cere cunoștințe de pe
dagogie, psihologie și socio
logie. în lipsa acestora, re
zultatul 
anchetă, 
care nu 
Dar nu 
sociale ar trebui să 
cunoștințe 
psihologie, pedagogie, 
ciologie, ci toți aceia care 
într-un fel sau altul lucrea
ză „pe viu", „pe oameni" 
— adulți sau copii — (forul 
tutelar, procurorul, judecă
torul, asesorul popular).

Asist la o ședință orga
nizată de reprezentanta fo
rului tutelar al Consiliului 
popular provizoriu al sec
torului 1 din Capitală, îm
preună cu doi procurori. 
Cei convocați sînt părinți ai 
căror copii sînt anchetați 
nu pentru săvîrșirea unor 
grave fapte antisociale, ci 
pentru abateri de conduită. 
Abateri care ar putea, de
veni infracțiuni. Copiii aș
teaptă în penumbra culoa
rului. în sală, procurorul 
discută cu părinții în 
scopul luminării acestora a- 
supra folosirii anumitor 
metode educative. Educa
rea educatorului. Apoi sînt 
chemați rînd pe rînd „făp
tașii".

Procurorul: Ei, cum
merge cu învățătura ?

Copilul : Hm !
— Ai mai făcut ce-ai fă

cut atunci ? Cred, că-ți a- 
mintești ce !

— Nu. N-am mai făcut.
— Și nici 

faci ?
— Nu !
— Bine ! Noi 

mărim și o să 
o să te ții de. cuvînt; să nu 
spui că nu te-am avertizat...

Și dialogul acesta „educa
tiv" între ghilimele se înfi
ripă de fiecare dată, cu fie
care copil. Același conținut, 
aceeași formă. Dar s-ar pu
tea să greșim — uneori dia
logul este pigmentat de în
trebări „amuzante".

— Și, ia spune-mi. cîte 
mame ai avut? (întrebare 
cu „tîlc“ pusă unui copil 
care a avut două mame vi
trege și puzderie de „alte 
mame").

— Zece.

Răspunsul oinico-ironic al 
copilului, în loc să mîhneas- 
că și să indigneze, este sor
bit cu îneîntare de părinții 
din sală, de procuror și de 
copilul însuși.

Lipsa de tact a unor ase
menea întrebări izvorăște 
din inexistenta celor mai e- 
lementare cunoștințe psiho
logice și pedagogice. Și a 
unei elementare omenii.

Dacă toți oamenii 
buni...

că randa- 
reprezen- 
tutelar și

Pe baza ei se cere 
măsură sau alta, 
anchetă superficială 
incompletă poate în- 

_ ................ și
pierdere de timp —

muncii nu este o 
ci un simulacru 

folosește nimănui, 
numai asistentele 

aibă 
temeinice de 

so-

n-o să mai

o să te ur- 
vedem dacă

o O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA — 13 ; 16,30 ;
20, FEROVIAR — 13 ; 16,30 ; 20, MODERN — 13 ; 16,30 ; 20.
• Blestemul rubinului negru : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2272 — ora 17,30 și seria 2287 — ora 20,15), RE
PUBLICA (completare Nălcă pleacă la București) — 11,30 ; 14 ; 
10,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL (completare Lauri celor mai 
buni) — 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Sfîntul la pîndă : LUCEAFĂRUL — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21, BUCUREȘTI — 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
p Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pămînt șl 
foc) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA (completare 
Salut, Kenya !) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
p Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL — 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
p Oliver Twist : CINEMATECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
p Cei șapte samurai : VICTORIA — 13 ; 10.30 ; 20, EXCEL
SIOR — 13 ; 16,30 ; 20.
p Zece negri mititel : LUMINA (completare încercări) — 
8.45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
p Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
p Șapte băieți și o ștrengâriță : DOINA (completare Pîinea 
noastră) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
p Pasărea Phdnix : UNION — 14,45 ; 17,30 ; 20,15.
p Nălcă pleacă la București — Atențiune, ciuperci ! — Ori
zont științific nr. 1/1968 — Campionatele mondiale de lupte 
— Gustav și cioara nerecunoscătoare — Cîntece în lemn : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
p Moartea după cortină : CIULEȘTI (completare Stăpin pe 
sine) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
p Singur pe lume ; ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com

Este adevărat 
mentul muncii 
tantului forului 
asistentelor sociale depinde 
în bună măsură de calita
tea pregătirii de speciali
tate. Dar nu numai cali
tatea are un cuvînt de spus 
în această privință, ci chiar 
cantitatea, numărul lor. Or, 
în această privință situația 
este precară ; un singur 
asistent social trebuie să 
facă în medie 400 de an
chete pe an, adică aproape 
trei 
zile, 
tuație nu trebuie să ne 
mire că se acționează une
ori tardiv, atunci cînd co
pilul a devenit un infrac
tor în miniatură. Or, vital 
este ca în primul rînd să 
prevenim delicventa și a- 
poi s-o combatem, să edu
căm și apoi să re-educăm.

— Este deosebit de im
portant — opinează cerce
tătoarea științifică Miltred 
Cristescu — să depistăm 
primele semne ale unui 
comportament deviant pe 
care-l manifestă copilul. 
Nici un act infracțional nu 
apare subit, el este prece
dat întotdeauna de multe 
și mici simptome: min
ciuni, semne de încăpățî- 
nare, mici chiuluri, între
buințarea unui limbaj ob
scen sau chiar mici fur
tuni. Surprinderea de către 
familie, profesori etc. a 
unor asemenea simptome,

anchete la două 
în această si-

intervenția la timp în mod 
energic și cu competență, 
constituie calea cea mal 
bună pentru a stăvili de
vierile dramatice.

Aplicarea unor măsuri 
profilactice presupune o 
sesizare rapidă a re
prezentantului autorității 
tutelare, orice întîrzie- 
re putînd fi fatală. în 
acest moment trebuie să 
intervină virtuțile organiza
torice ale forului tutelar 
care trebuie să dinamizeze 
și să dirijeze marele po
tențial obștesc. Este forul 
care poate folosi eficient 
disponibilitatea oamenilor 
spre caritate. Nu trasînd 
sarcini obștei, ci stimu- 
lîndu-i, într-un fel sau al
tul, inițiativa.

— Munca închistată, de 
unul singur, nu poate avea 
sorți de izbîndă — subli
niază Aura Waniek, șefa 
biroului autorității tutelare 
a sectorului 1. De aceea, 
am încercat să „curentăm" 
diferite pîrghii ale opiniei 
publice. Am reușit să an
trenăm comitetele de 
blocuri punînd în discu
ția adunării acestora ca
zurile ivite. De asemenea, 
a dat bune rezultate criti
carea de către colectivele 
de muncă a părinților 
care-și neglijează copiii și 
încercarea de a-i antrena 
la munca de supraveghere 
a copiilor pe pensionari — 
foști profesori, judecători, 
medici etc., care prin în
săși natura fostei lor pro
fesii au o mare capacitate 
de înțelegere a omului — 
adult sau copil.

★
Indiferent de ceea ce s-ar 

putea aduce nou în diver
sificarea mijloacelor auto
rității tutelare, se pot face 
încă foarte multe pe linia 
măririi eficacității celor e- 
xistente și a potențării ca
lității muncii — pentru ca 
autoritatea tutelară să fie 
și mai mult un punct de 
prim ajutor moral.

Miana RUCAR

în cursul acestui an, Ministe
rul Transporturilor Auto, Navale 
și Aeriene deschide 1300 de 
curse noi de autobuze pentru 
pasageri, însumînd o lungime de 
1 700 km. în acest scop, unită
țile din țară vor fi dotate cu 
încă 825 de autobuze. La stabi
lirea traseelor și orarelor se 
au în vedere necesitățile actuale 
și propunerile care vizează crea
rea unor legături lesnicioase a 
diferitelor localități cu reședin
țele de județ, centrele economice 
și culturale, precum șl cu sta
țiunile balneo-climaterice.

Dintre noutățile pe care le 
aduce mersul autobuzelor ce se 
va pune în aplicare în luna iu
lie amintim amenajarea de mici 
bufete în autobuze, pe unele 
trasee mai lungi.

(Agerpres)

Dotări comerciale 
și de deservire 
in noile cartiere
ale Capitalei

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării și deservirii populației 
Capitalei vor fi date în folosință 
în curînd încă 8 complexe co
merciale noi, aflate în construc
ție în cartierele Bucureștii Noi, 
Dudești, Titan, Drumul Taberei 
și Armata Poporului. De aseme
nea, anul acesta urmează a sc 
amenaja un nou complex de spă
lătorie și curățătorie chimică în 
cartierul Militari, stații de între
ținere și reparații auto în mai 
multe zone noi ale orașului și un 
mare complex de sere floricole 
în cartierul Drumul Taberei.

(Agerpres)

dansului
Manipuri

Denumit și Gandharvadesh — țara 
dansatorilor și a muzicanților —, Mani
pur este un ținut pitoresc, cu păduri 
umbroase, situat în nordul Indiei, în ve
cinătatea Burmei. Aici a înflorit și s-e 
păstrat, de-a lungul unei istorii mile
nare, o artă originală, cu trăsături pro
prii, caracteristice, cuprinzînd dansuri șl 
ritualuri, denumite, cu un termen gene
ral, Manipuri Nartana.

Stilul de dans Manipuri — a cărui 
frumusețe l-a impresionat atîf de pro
fund pe poetul Rabindranath Tagore și 
pe care-l regăsim în citeva dintre pie
sele sale cele mai reprezentative — este 
considerat astăzi drept o formă majoră 
a dansului clasic din India. Cercetat și 
cultivat cu inteligență și pasiune de ex- 
celenți pedagogi și inferpreți, dansul 
Manipuri constituie una din importan
tele discipline de studiu din cadrul cu
noscutei instituții cultural-artistice indie
ne Triveni Kala Sangam, cu sediul la 
Delhi, instituție creată pentru promova
rea dansului, muzicii și picturii autoh
tone.

Condus de Rajkumar Singhajit Singh, 
strălucit pedagog, coregraf și dansator, 
ansamblul de dansuri clasice indiene 
Triveni Kala Sangam, recent în vizită în 
țara noastră, reprezintă stadiul actual al 
evoluției stilului de dans Manipuri. O 
evoluție firească, organică, săvîrșită prin 
cizelarea artistică a Unor elemente de 
tradiție premergînd Vedele și Upanis- 
hadeie, scrieri legendare, imnuri sacre 
și balade dialogate în care cuvîntul, ges
tul dansant și mimica se contopeau în- 
tr-un tot armonios.

Ceea ce caracterizează în primul rînd 
stilul de dans Manipuri este uimitoarea 
fluiditate a mișcărilor. Grațioase, ele
gante și firești totodată, ele țes un de
sen delicat, ocolind cu grijă linia a- 
bruptă, dură și colțuroasă. Mișcările se 
Înlănțuie, asemenea sunetelor unei

Pe pîrtia de schi de la Clâbucet-Predeal (Foto : Agerpres)

melodii armonioase, ele dau »er>- 
timenful unei curgeri, fără început șl 
fără sfîrșit, noțrunile de timp și spațiu 
pierzîndu-și conturul lor obișnuit. O ne
contenită unduire a trupurilor suple, în
veșmântate tn sari-uri tradiționale — 
pete vibrante de galben, oranj, violet și 
verde — mișeîndu-se cu grafie vegetală 
In sunetele visătoare sau exuberante ale 
unor instrumente muzicale cu ample re
zonanțe. Uneori interpreții bărbați exe
cută dansuri viguroasa (denumite fon
dară, spre deosebire de tipul lasya, fe
minin), reprezentînd acțiunile energice 
ale zeilor sau războinicilor; supuse 
Insă stilului întregului, ele nu devin ni
ciodată brutale, ci întregesc, armonios, 
imaginea cuplului bărbat-femeio.

Predominantă în dansul Manipuri este 
tendința exprimării ideilor și sentimen
telor cu ajutorul întregului trup (An- 
gikabhinays), prin realizarea unui echi
libru între mișcarea firească și cea im
pusă de convenția artistică (spre deose
bire de alte stiluri unde predomină fie 
gestul hieratic, fie linia abstractă și de
senul pur decorativ, elemente pe care 
Manipuri le contopește într-o osmoză 
inimitabilă). De unde și impresia de na
turalețe, care-l diferențiază așa de mult 
de alte dansuri clasice indiene și care-l 
face mult mai accesibil publicului euro
pean. Este, așa cum s-a afirmat, arta 
lui „nimic prea mult", a echilibrului și 
a neostentației. O artă a nuanțelor, ba
zată pe o tehnică riguroasă, care nu 
permite (în special în dansurile femi
nine) nici o mișcare exagerată, nici o 
crispare. Fața dansatorului trebuie să fie 
destinsă, surîzătoare, degetele flexibile 
se string și se desfac asemeni unei flori 
de lotus, mîna desenează veșnice ara
bescuri, genuflexiuni, executate în dia
gonală, exprimă o atitudine de pioasă 
reculegere, trupul alunecă, impercepti
bil, într-o mișcare laterală, creînd ilu
zia unui basorelief în mișcare. Cînd în 
dansurile lor apar zeii (dansul, tn ve
chea Indie, era un mijloc de comuni
care cu divinitatea), corpurile ne amin
tesc, pentru o clipă, statuile templelor 
rupestre de la Ajanta, Elora, Elefanta. 
Dar umanizați de fantezia localnicilor, 
ei alătură mișcării hieratice gestul diurn, 
al îndeletnicirilor pămîntene. Transferul 
de la divin la pămîntean este operat cu 
gesturi atît de firești și armonioase, în- 
cît realizezi, privind aceste dansuri, o 
înțelegere mai lesne și mai rapidă asu
pra unei întregi concepții filozofice și 
estetice hinduse decît ți-ar oferi-o alte 
arte. Zeii Krishna și Radha iubesc, se 
supără și visează ca și oamenii, fetele 
cos sau sădesc flori cu gesturi do zeiță.

Cîteva din scenele dansului final tn 
care, folosind un episod din Mahabha
rata, ni se redă povestea eroilor legen
dari Arjuna și Chitrangada, rămîn înti
părite în mintea și sufletul spectatorilor 
ca desăvîrșite expresii ale unei arte uni
versale, deși atît de adînc ancorate în 
tradiția națională.

Arta majoră, mai presus de orice deo
sebire de tradiție, concepție de viață, 
de spațiu sau de timp, reprezintă un 
prilej de comuniune a întregii umani
tăți.

• Filarmonica de stat „G. Ene*. 
cu* (la Sala mică a Palatului) I 
Ciclul „Opera de cameră**. Di
rijor : Al. Sumskl — 20,
• Opera română ; Apus de aca
re — 19,30.
• Teatrul de atat de operetă l 
Contese Maritxa — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinie 
publică — 20,30.
• Teatrul „C. I. Not tar a* (sale 
Studio) : Femei singure — 20.
• Teatrul „Glulești* (in sala 
Studio a Teatrului National 
„I. L. Caraglale**) : Omul care a 
văsuț moartea — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. 
Tănase** (sala Victoria) : Varie
tăți 68 — 19,30.
• Circul de stat: Specteooi 
extraordinar prezentat de An
samblul de ciro din R.D. Viet
nam — 20.

Fluxul

ingenio

zității
(Urmare din pag. I)

xandria. în fiecare a fost zidită o 
Idee, o solufio constructivă uimi
toare deși, poate, simplă șl apa
rent la îndemîna oricui.

Oricit de mult ar avansa tehni
ca de șantier, oricîte mecanisme 
moderne ar veni In ajutorul con
structorului, el tot se va afla In 
fafa unor situajii inedite caro li vor 
solicita efortul de imaginable și in
teligență. Mergeji pe oricare din 
marile noastre șantiere si vefi tn- 
tîlni nenumărate exemple. Pentru 
că mașinile au limite, ele nu pot 
acoperi niciodată numărul do 
funcții ce le este impus de va
rietatea caleidoscopică a con
strucțiilor industriale modeme — 
și ele produs al imaginației.

Un simplii rezervor (rezon1 M 
de amoniac), construcție circdiară, 
le-a dat, la Turnu Măgurehar.ce i» 
structorilor prilejul de a modifi’t 
funcționalitatea unei macaral OBJ 
Pențru prima dată o macara 
șine — concepută să se deplaseze 
tn linie dreaptă — a fost înscrisă 
Intr-o cale de rulare circulară pu
țind să se rotească la infinit In ju
rul construcției pe care o slujea. 
Ca să nu imobilizeze două maca
rale, constructorilor le-a venit 
ideea de a-i modifica trenul de 
roți potrivit curburii cerute de un 
traseu circular.

Asta o I Le-a venit ideea I Mal 
corect : au căutat-o...

Tea PREDA

(Urmare din pag. I)
ditatea, acizii nucleici, vi
rusurile, asimilația clorofi- 
liană etc. Rămîi la margi
nea societății și un străin 
al ei, dacă nu ai cunoștințe 
generale în toate activitățile 
omenești. Din păcate liceul 
nu îți poate oferi toate a- 
ceste noțiuni — după păre
rea mea din cauza excres
cenței nemotivate a unor 
discipline în dauna altora ; 
trebuie ca în vremea stu
denției să-ti umpli singur 
inevitabilele „goluri** răma
se în cultura ta generală. 
Sînt sigur că acest lucru 
nu este ușor, fiindcă încă 
nu se știe ce anume ar tre
bui șă știi pentru a putea 
înțelege totul.

Consider că o modalitate 
esențială pentru formarea 
unei personalități armoni
oase este convorbirea, dis
cuția pe care studenții tre
buie să o cultive între ei 
sau între ei și cadrele di
dactice. Fie ; din domeniul 
de specialitate, fie din cel al 
literaturii, artei, științei, al 
vieții de .toate zilele. Discu
țiile te deprind să înșiri idei 
logice, să urmărești felul 
cum trebuie expus un su
biect, să-ți valorifici bagajul

lexical etc. Discuțiile îți 
dezvoltă spiritul critic fără 
de care nu există controlul 
activității proprii (și fără 
de care se poate ajunge ușor 
la individualism). In sfîrșit, 
n-ar trebui să lipsească din 
„timpul liber" nici activi
tățile practice, potrivit ap
titudinilor fiecăruia. în ce

rezultate pozitive în această 
muncă, este alternarea fe
lurilor de ocupații. O va- 
riabilitate cît mai mare a 
hranei asigură o nutriție cît 
mai bună. O variabilitate 
cît mai mare a ocupațiilor 
asigură o asimilare multila
terală de cunoștințe de spe
cialitate și de cultură gene-

tatea omenească și-i permi
te omului să muncească 
spornic, fără să obosească. 
Prin aplicarea acestui prin
cipiu se ajunge la un an
trenament în munca inte
lectuală și la obținerea unor 
randamente foarte mari. 
Munca făcută în acest stil 
de „odihnă activă" devine

TIMPUL LIBER
privește timpul de vacanță, 
subiectul e puțin diferit. în 
vacanțe se cunosc realită
țile țării, se trăiește cît mai 
mult în natură, studentul 
devine o parte ecologică a 
comunității de tineri etc.

Evident, pentru a putea 
realiza tot ce am înșirat in 
„timpul liber" al studentu
lui se cere o muncă susți
nută, iar mijlocul cel mai 
eficace pentru obținerea de

rală. Schimbarea „învățătu
rii" zilnice cu o discuție de 
o jumătate de oră, sau cu 
citirea unui roman, cu vi
zionarea unui film, cu o 
plimbare, cu un sport etc., 
duce la o activitate alter
nată a diferiților centri 
nervoși. Cînd unul lucrea
ză altul se găsește în inhi
biție și se odihnește. Acesta 
este principiul odihnei acti
ve. care se aplică în activi-

nu numai o plăcere, dar și o 
necesitate.

Aș adăuga și ceea ce 
cred eu că nu trebuie să 
se facă în „timpul liber". 
Nu vreau să dau lecții, dar 
viața ne-a arătat că pier
derea acestui timp în cafe
nele, la jocuri de cărți. în 
chefuri, nu dă decît rezul
tate negative, te absoarbe 
de la ocupațiile obișnuite, 
te predispune Ia lene, la

pierderea voinței și a con
științei proprii (și foarte a- 
desea la pierderea anului, a 
bursei, a căminului, la du
rerea părinților, a profeso
rilor). Noroc că astfel de 
cazuri sînt rare șl nu pre
zintă pericol de „contagi
une".

Firește, fiecare tînăr îșl 
are măsura proprie a 
„timpului său liber". De fe
lul cum și-l utilizează a- 
cum, depinde întreg viito
rul său.

Dar în fond există „timp 
liber" ? Există timp ocupat 
cu diferite activități. Greu
tatea multora constă în a 
realiza un echilibru judicios 
între atîtea activități, care 
se cer toate îndeplinite. Din 
acest motiv cred că ar fi 
foarte util să existe o bi
bliotecă specială a „timpu
lui liber" al tinerilor. Ea să 
pună la dispoziție literatura 
aleasă, cărțile de istoria ar
tei, biografiile oamenilor 
mari, publicațiile de știință 
popularizată, colocvii pe 
teme actuale etc. Să ajute, 
astfel, la o orientare mai 
riguroasă și mai asigurată 
pe drumul pe care se for
mează personalitatea viito
rilor noștri' înlocuitori.

pletare Sorine! șl soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
p Spartacus (ambele serii) : DACIA — 9—19,30 în continuare, 
p Reîntoarcerea lui Surcouf : BUZEȘTI (completare Pilule 
II) — 15,30 ; 18 ; 20;30.
p Zosia : CRINGĂȘI (completare Doi) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
p Un bărbat șl o femeie : BUCEGI (completare Orizont știin
țific nr. 11/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA 
(completare Orizont științific nr. 12/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30.

cinema
p împușcături pe portativ : GLORIA (completare Pledoarie 
pentru box) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (com
pletare Flora australiană) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA (completare București, oraș al muzicii) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
p Loana ; UNIREA (completare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
p Un idiot la Paris : FLACĂRA (completare Viața începe 
la 40 de ani) — 15,30 : 18 ; 20,30.
p Tom Jones : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
p Cînd tu nu ești : POPULAR (completare In lntîmpinarea 
viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Căutațl Idolul : AURORA (completare Miracole) — 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (completare Mai bine să 
prevenim... Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
p Careta verde : ARTA (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 9,15—16 în continuare : 18,15 ; 20,30.
p Profesorul distrat : MUNCA (completare Sănătatea min
tală a copilului) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
p O fată fericită : MOȘILOR (completare Orizont științific 
nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un nabab maghiar ; COSMOS (completare intîlnlrea) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
p Cine călărește un tigru : VIITORUL (completare Dacă aș 
fl știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
P Valetul de pică : MELODIA (completare Stadioanele vă 
așteaptă) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
p Război și pace (seriile I și II) : VOLGA — 14,15 ; 19,15. 
p Capcana : FLOREASCA (completare Dați-ml un calmant) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
0 Surcouf, tigrul celor 7 mări : PROGRESUL (completare 
împlinire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sindbad marinarul : LIRA (completare Pași spre Brâncuși) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 De trei ori București : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
p Marele restaurant : FERENTARI (completare Fetiță sau 
băiat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dimineți de iarnă : COTROCENI (completare Anatolia 
ospitaliera) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Corlgența domnului profesor : PACEA (completare In 
căutarea timpului pierdut) — 16 ; 18 ; 20.

!il

Ape hipotermale
la Toplița

Cu prilejul unor prospecțiuni geologice 
și geofizice, la periferia orașului Toplița 
din județul Harghita a fost identificată o 
bogată sursă de apă termală. Izvorul, cu 
un mare debit de apă, are la suprafață o 
temperatură de 26 de grade. Potrivit pri
melor studii întreprinse de specialiștii spi
talului din localitate, apa are efecte favo
rabile în tratamentul unor afecțiuni gas
trice.

(Agerpres)

Sînt destule maximele care ne 
Îndeamnă să cugetăm asupra va
lorii incomensurabile a ideii. Este 
tocmai ce înfierbîntă imaginația 
constructorilor, este suportul mo-> 
ral al neliniștii de care sînt 
prinși atunci cînd înaintea lor i 
întinde cîmpul fertil al unei ope 
rații care, în închipuirea lor, s-a 
putea desfășura mult mai bine de-”* 
cît a fost conceput; mai bine, mal 
operativ, mai economic și — de 
ce nu î — poate și mai spectacu
los, dacă s-ar ivi o nouă idee. 
Aici ingeniozitatea este o ampren
ta a profesiei, derivată din multi
tudinea de posibilități pe care le 
oferă activitatea de construcții.

— Sîntem aici, la antrepriza 
montorilor, un grup de Ingineri — 
povestește Richard Schuster (unul 
dintre autorii metodei de ridicare 
a macaralei prin interiorul turnului 
de granulare) — și, de cîțiva ani, 
ne-am obișnuit să discutăm amă
nunțit toate variantele posibile în 
legătură cu modalitatea de reali
zare a unui proiect. Ne oprim, de
sigur, asupra problemelor mai di
ficile. Cînd o idee nouă și pre
țioasă scapără de undeva, în toiul 
discuției noastre, este captată și 
focul ei se aprinde... Creioanele 
și riglele de calcul intră în miș
care... Așa s-a întîmplaf cu toate 
metodele de care v-am povestit 
eu și colegii mei. De aici încolo 
intră în acțiune celelalte verigi r 
maiștrii, șefii do echipă, muncito
rii. De exemplu, la simplificarea 
dispozitivului de ridicare cu pala
ne. Noi am comunicat maistrului 
ideea, unele schițe și cofe. Mai
strul a adăugat la ele spiritul său 
practic și le-a transmis șefului do 
echipă ion Stroe. De acum totul 
depindea do simțul de meseriaș 
al acestui om și al muncitorilor pe 
care-i avea în echipă. Și de pro
priile lor idei. Ei au receptat exact 
principiul, au respectat calculelo 
generale, dar au găsit soluții noi, 
mult mai bune pentru unele re
pere și articulații... Au făcut totul 
cu o mare pasiune.

Nu o o situație inedită. Am în- 
tîlnit-o tn multe focuri. La Porțile 
de Fier, la complexul de lucrări 
hidrotehnice de la Rovinari, la șan
tierul termocentralei de la Craio
va, la lucrările de deschidere a 
minei Roșiuța din bazinul carbo
nifer al Motrutui ; pretutindeni in
geniozitatea — acest ferment al 
inițiativei — se afirmă pregnant în 
panorama vastă a șantierelor și în 
intimitatea fiecărui act de muncă. 
Cofele ingeniozității —■ în creș
tere.
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DEZIUNE DEPLINĂ
FATĂ DE HOTĂRÎREA

PLENAREI C.C. AL P.C.R.
La Combinatul 

siderurgic Reșița 
(Urmare din pag. I)
rării întilnirii, se vede încă o dată 
poziția principială a partidului nos
tru, de a participa numai la acele 
manifestări internaționale care slu
jesc cauzei unității partidelor co
muniste și muncitorești.

Partidul nostru a considerat și 
consideră că ceea ce îi unește pe 
comuniști este lucrul principal, 
esențial. Interesele clasei munci
toare, ale popoarelor cer ca toate 
^forturile să fie îndreptate spre 

■stabilirea unității în mișcarea co- 
■nistă. Pornind de la răspunderea 
: de poporul român, față de in- 
.sele socialismului, plenara a 

primat hotărîrea întregului 
irtid de a milita și de aci înainte 
întru dezvoltarea legăturilor în- 
re partidele frățești, pentru întă

rirea colaborării cu țările socialiste, 
a solidarității cu toate forțele care 
luptă pentru progres și pace".

Cei prezenți la mitingul din cîte- 
va secții de la uzina constructoare 
de mașini au adoptat în unani
mitate o telegramă către C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune: 
„Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din secțiile cazangerie și utilaj in
dustrial, mecanică mijlocie și u- 
șoară din uzina de construcții de 
mașini Reșița își exprimă deplina 
aprobare față de politica externă 
a partidului nostru, față de efortu
rile pe care le depune Comitetul 
Central în scopul întăririi miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. Sîntem conștienți 
de faptul că unitatea și so
lidaritatea internațională de care 
are atîta nevoie mișcarea co
munistă se poate clădi numai pe 
temelia principiilor independenței 
și suveranității partidelor, egalită
ții și neamestecului în treburile 
interne, respectării dreptului fie
cărui partid de a hotărî singur ă- 
supra politicii și activității sale.

Sîntem întru totul de acord cu 
poziția partidului nostru față de a- 
ceastă întîlnire. Ne angajăm în fața 
conducerii partidului ca și în viitor 
să J-'’lipim cu abnegație pentru 
înfl?* A-vța politicii partidului nos
tru, îndreptată spre bunăstarea și 
fericir " upoporului, a întăririi uni- 
t?*” .șcari'. comuniste și munci- 

nterriaționale".

iinarea 
jteiectualilor 

jin Tg. Mureș 
(Urmare din pag. I) 
mit, și-a desfășurat activitatea sa, 
pătrunsă de un profund spirit con
structiv. Nu poate fi decît profund 
regretabil că întilnirii consultative 
1 s-a imprimat un curs care nu 
favoriza schimbul liber și demo- 
r11’■*’ ’’e păreri, că în cadrul ei s-a 
ctl la atacuri și invective la 

pej. altor partide. Sprijin pe de- 
siplin jdziția partidului nostru, care, 

pornind de la convingerea majoră 
că ceea ce unește partidele comu
niste și muncitorești constituie e- 
sențialul și trebuie să prevaleze a- 
supra oricăror dispute, consideră 
că nimic, nici un fel de deosebiri 
de păreri nu trebuie să fie trans
formate în factor de tensiune și în
cordare a relațiilor dintre partidele 
frățești.

Noi, intelectualii din Tg. Mureș, 
alături de toți oamenii muncii, in
diferent de naționalitate, din Repu
blica Socialistă România, aprobăm 
fără rezerve hotărîrea plenarei 
extraordinare a C.C. al P.C.R., po
litica principială a partidului nos
tru, care, atît în problemele interne 
cît și în problemele externe, este 
consecvent fidelă internaționalis
mului proletar, slujește întru totul 
interesele poporului român și ale 
cauzei socialismului".

Prof. dr. docent VASILE SA- 
BĂDEANU:

„Sipt pe deplin de acord cu poziția 
partidului nostru în problemele 
mișcării comuniste internaționale 
și prețuiesc eforturile sale neslăbite 
pentru apărarea și întărirea coeziu
nii acesteia. în acest context se în
scrie și poziția partidului nostru 
față de întîlnirea consultativă de 
la Budapesta, activitatea delegației 
noastre în cadrul acesteia. Poziția 
principială a partidului nostru re
flectă fermitatea cu care el apără 
acele norme și principii de relații 
între partide, fără a căror strictă 
respectare nu este de conceput în 
prezent o unitate trainică, viabilă".

Conf. univ. IOAN LAPOHOS, 
rectorul Institutului pedagogic din 
Tg. Mureș, a subliniat:

„Mai mult' ca oricînd, în condi
țiile actuale din mișcarea comunis
tă, este o cerință primordială ca 
toate eforturile să fie îndreptate 
spre normalizarea relațiilor dintre 
partide și restabilirea unității, să 
nu se întreprindă nimic ce ar pu
tea învenina relațiile, agrava di

Cronica zilei
Duminică seara a plecat spre 

Belgrad o delegație a Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
condusă de dr. ing. Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al C.N.C.S. Delega
ția va purta convorbiri în vederea 
stabilirii tematicii de colaborare 
științifică și tehnică, precum și 
pentru definitivarea acordului de 
colaborare ce urmează a fi încheiat 
între Consiliul Național al Cerce

vergențele. Partidul nostru se 
călăuzește neabătut de această idee 
și acționează neabătut în aplicarea 
ei. în cronica pe care istoria o va 
face timpurilor noastre nu se va 
putea înscrie nimic prin care Par
tidul Comunist Român ar fi con
tribuit la ascuțirea divergențelor — 
ci, dimpotrivă, ea va consemna e- 
forturile stăruitoare, tenace, neo
bosite în favoarea unității, poziția 
constructivă de la care partidul nu 
a înțeles niciodată și nici o clipă 
să abdice. Așa cum s-a arătat și în 
hotărîrea plenarei, partidul nostru 
va milita și de aci înainte cu toată 
energia pentru dezvoltarea relații
lor cu toate celelalte partide co
muniste, pentru adîncirea prieteniei 
și cooperării dintre România și toa
te țările socialiste, pentru întărirea 
solidarității cu toate forțele anti- 
imperialiste".

La adunare au mai luat cuvîntul 
prof. dr. doc. Gyorgy Puskâs, rec
torul I.M.F. Tg. Mureș, Hajdu 
Gvozo, scriitor, conf. univ. dr. Liviu 
Popoviciu și alții.

La C. A. P.
Dormărimt

O însuflețită adunare care a reu
nit sute de țărani cooperatori a a- 
vut loc ieri în comuna Dormărunt, 
județul Ialomița.

„Sprijinim întru totul hotărîrea 
partidului nostru în legătură cu în
tîlnirea de la Budapesta — a spus 
ILIE VASILE, secretarul Comite
tului de partid al C.A.P. din Dor
mărunt.

Cu toții cunoaștem și susținem 
eforturile stăruitoare pe care le de
pune Partidul Comunist Român 
pentru ca între partidele frățești să 
existe relații normale, egalitate de
plină și respect reciproc — garanția 
unității. Și cînd ne gîndim la răz
boiul de agresiune sălbatic purtat 
de americani împotriva poporului 
vietnamez, cînd ne gîndim că im
perialismul își întețește acțiunile 
agresive în diferite locuri ale glo
bului pămîntesc înțelegem și mai 
bine că unitatea comuniștilor, a tu
turor forțelor antiimperialiste este 
absolut necesară. Bine a făcut și 
bine face partidul nostru că mili
tează fără preget pentru unitatea 
tuturor forțelor care se ridică la 
luptă pentru pace și progres social.

Încă o dată se vede în hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central vo
ința partidului nostru ca și de a- 
cum înainte să acționeze fără pre
get pentru normalizarea relațiilor 
din mișcarea comunistă internațio
nală; Această hotărîre răspunde in
tereselor socialismului - și-păcii, și. 
este- O cerință de căpătîi a zilelor? 
noastre.

în județul 
Suceava

Comunicatul ședinței Plenare 
extraordinare a C.C. al P.C.R., care 
a avut loc în ziua de 1 martie, 
transmis la radio și publicat în 
întreaga presă, a găsit un larg ecou 
în riadul maselor largi de oameni 
ai muncii. în mitinguri, adunări 
pe schimburi, care au avut loc în 
numeroase întreprinderi și insti
tuții, unități agricole din județul 
Suceava, vorbitorii și-au exprimat 
deplina adeziune față de activita
tea delegației române la întîlnirea 
consultativă de la Budapesta, față 
de întreaga politică externă a P.C.R.

La mitingul oamenilor muncii de 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Suceava au luat parte 
peste 600 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni» Inginerul LEON BĂ
LAN, șeful secției hîrtie, a spus 
printre altele : „Apreciem și apro
băm întru totul eforturile făcute de 
către partidul nostru, înainte și în 
timpul întilnirii de la Budapesta, 
pentru a se asigura o atmosferă 
propice unui schimb democratic de 
păreri cu privire la pregătirea 
unei consfătuiri internaționale a 
partidelor comuniste. S-a confir
mat o dată mai mult faptul că 
forța și vitalitatea politicii Par
tidului Comunist Român rezidă 
în faptul că ea reflectă fidel inte
resele fundamentale ale poporului 
român, ale națiunii. noastre socia
liste și, în același timp, corespunde 
în întregime intereselor generale 
ale cauzei socialismului. Tocmai 
de aceea ea se bucură de aproba
rea și sprijinul deplin al comu
niștilor, a întregului popor.

La mitingul organizat la Insti
tutul pedagogic din Suceava au 
luat parte aproape 500 cadre di
dactice și studenți. în telegrama 
trimisă C.C. al P.C.R. de partici- 
panți se spune, între altele :

„Cadrele didactice și studenții 
institutului nostru aprobă pe de
plin poziția principială exprimată 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. și se angajează să urmeze 
cu toată hotărîrea linia politicii 
partidului nostru de dezvoltare 
continuă a construcției socialiste 
în patria noastră, de normalizare 
a relațiilor între partidele comu
niste și muncitorești în interesul 
cauzei unității !“ 

tării Științifice din Republica So
cialistă România și Consiliul fe
derativ pentru coordonarea activi
tății științifice din R.S.F. Iugoslavia.

★
Duminică dimineața a sosit în 

Capitală un ansamblu de circ din 
R. D. Vietnam. Format din peste 50 
de persoane, acesta va prezenta 
timp de două săptămîni spectacole 
la București, Ploiești și Constanța

Cupa României"

Ca să-i pedepsească, probabil, 
pe cei ce s-au grăbit să-i spună 
la revedere, iarna și-a făcut rea
pariția în urbea lui Bucur exact 
la inaugurarea sezonului fotbalis
tic. Pandaliile dumneaei, combi
nate cu niște deficiente organi
zatorice, au avut darul să reducă 
simfitor numărul celor prezenfi 
pe stadionul din Giuleșfi, unde 
„copiii teribili" ai lui Valentin 
Stănescu debutau în primul meci 
oficial din acest an. Firește, nu-i 
deloc exclus ca unii suporteri să 
ii nimerit pe terenul clubului 
„Voința", căci dinfr-o ciudată 
concepfie asupra neutralității lo
cului de loc, partida Rapid-Di- 
namo Obor fusese programată 
initial lingă Lacul Floreasca (de 
ce nu în Ghencea sau la Mogo- 
șoaia ?), iar schimbarea de ulti
mă oră n-a fost anunfată decît 
sîmbălă după-amiază...

In fina, cum-necum, tot s-au 
adunat în tribune cBeva mii de 
pătimași, înfruntând vitejește ra
falele vînfului înspicat de ninsoa
re, intr-o atmosferă pe care ar fi 
invidiat-o, pe bună dreptate, hăr- 
fuiții regizori ai olimpiadei albe 
de la Grenoble I Mai cu „bătuta" 
pe loc, mai cu sprinturi de în
viorare, de-a lungul gradenelor, 
mai cu ajutorul stafiei locale de 
amplificare, foarte darnică în 
piese adecvate („Mamă, mamă, 
dor de mamă", „Pialra-i piatră 
că e piatră", „Cine are fată 
mare” etc., etc.) — ca să nu ; 
mai vorbim de inevitabilele tă
lăngi și trompele — eroica asis
tență a fmut piept intemperiilor 
urmărind un meci așa și-așa, în 
care gazdele n-aveau voie să

•'tremure—'-decît-,-—cef—mtif*;--de--- 
Irig ' •

Totuși, nu s-ar putea spune că ' 
Andrei, portarul giuleștenilor, a , 
fost ieri simplu spectator, pentru < 
că tinerii din zona celeilalte gări 1 
s-au mișcat destul de vioi, au ( 
dovedit că știu citeva lecții din < 
manualul bunului fotbalist (nu-l ’ 
căutafi în.librării I) dar, cum era J 
de prevăzut, superioritatea cam- < 
pionilor s-a imput, in cele din ’ 
urmă. Chiar dacă primul gol a ( 
fost înscris dintr-un penalii scor- < 
dat cam „lejer", rapidiștii ne-au < 
oferit în continuare două-trei ( 
combinații excelente, încălzind, < 
cît de cit, inimile vajnicilor sus- • 
finători și dîndu-ne prilejul să re- < 
ținem un nume promițător : Du- < 
mifru, excelent în toate acțiunile < 
ofensive. (

Așadar, fără cine știe ce emo- < 
fii, Rapid a intrat in „optimile" < 
Cupei României — trofeu la care < 
aspiră zadarnic de vreo trei de- < 
cenii. Și, cum Foresta Fălticeni < 
nu figurează printre echipele ca- j
lificafe, cine știe poate, la <
toamnă.., <

Atingerea parametrilor proiectați |
(Urmare din pag. I) 
importantă este buna funcționare a 
noilor capacități de producție. Ea a 
ieșit pregnant in evidență, reușind 
să convingă pe oricine, în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. La diferite ins
talații industriale, asupra cărora pla
nase pînă la declanșarea acestei ac
țiuni un fel de „destin al neîmplini- 
rii“, prin ansamblul de măsuri teh
nice și organizatorice gândite și a- 
plicate de largi colective de speciali
tate s-a reușit Ca, într-o perioadă de 
cîteva luni, să se obțină rezultate 
excepționale.

Citeva exemple sînt concludente 
în acest sens. De la punerea în 
funcțiune în anul 1963 a instalații
lor din grupul de fabricare a 
cauciucului de la Combinatul de 
cauciuc sintetic din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, trecuseră aproape 
4 ani și nu se întrezărea nici o șansă 
ca acestea să ajungă să funcționeze 
la parametrii prevăzuți în proiect. 
A doua jumătate a anului 1967. pe
rioadă care coincide cu cea în care 
s-a desfășurat acțiunea de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, a adus mult doritul reviri
ment. Pentru prima oară aceste ins
talații și-au atins parametrii din 
proiect, înregistrîndu-se o depășire 
substanțială a Indicelui de rentabili
tate. La Combinatul chimic Borzești, 
datorită aceluiași fapt, numărul ins
talațiilor care funcționau sub para
metrii de proiect a fost redus la ju
mătate. O contribuție substanțială in 
această privință a adus și activul 
secției economice a fostului comitet 
regional de partid care. împreună cu 
colectivele de specialiști trimise de 
ministere și cadrele tehnice ți or

Rezultatele tehnice din șaisprezecimile de finală
Metalul București—Dinamo București 0—1 (0—1) ; T.U.G. Bucu

rești—A.S.A. Tg. Mureș 0—3 (0—0) ; Dinamo -Obor—Rapid Bucu
rești 0—2 (0—1) ; Chimia Suceava—Farul Constanța 2—1 (2—0) ; 
Progresul Brăila—Dinamo Bacău 1—4 (1—E) ; Marina Mangalia—Po
litehnica Timișoara 2—3 (2—3) ; Ancora Galați—C.F.R. Timișoara 
2—2 (1—1, 2—2) ; Politehnica Iași—U.T. Arad 3—O (2—0) ; C.S.M. 
Sibiu—F. C. Argeș Pitești 0—1 (0—0, 0—0) ; Victoria Tg. Jiu—Univer
sitatea Clu] 1—2 (1—1, 1—1) ; Vagonul Arad—Steagul roșu Brașov 
2—0 (2—0) ; Crișul Oradea—Petrolul Ploiești 0—1 (0—0, 0—0) ; 
Chimia Făgăraș—Steaua București 1—2 (0—1) ; Minerul Baia 
Mare—Universitatea Craiova 1—3 (0—2) ; Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc—Jiul Petroșeni 1—2 (întreriipt în min. 60) ; Metalul Tîr- 
goviște—Progresul București 1—1 (1—1, 1—1).

Optimile de finală vor avea loc la 8 aprilie a.c.

10 A plus 5 B
Chiar din start, trei dintre divizio

narele A au rupt legătura cu echi
pele ce-și dispută fazele finale ale 
competiției fotbalistice dotate cu 
„Cupa României**. Farul a pierdut la 
Chimia Suceava, U.T.A., cu un scor 
sever, la Politehnica Iași, și Stea
gul roșu la Vagonul Arad. Alături de 
aceste rezultate surpriză înregistrate 
ieri, este de menționat oă și alte for
mații din prima divizie s-au „chinuit** 
pentru a-și asigura calificarea în op
timile de finală ale Cupei — este ca
zul cu F. C. Argeș, Dinamo Bucu
rești, Universitatea Cluj, chiar cu 
Steaua, deținătoarea trofeului. Pen
tru echipa Progresul nici prelungi
rile n-au fost suficiente ; califica
rea i-a asigurat-o o stipulare a 
regulamentului...

Pentru optimile „Cupei României* 
a-au calificat: 10 echipe din A și 5 
din B. A 16-a echipă va fi cunoscută 
după omologarea rezultatului me
ciului Lemnarul-Jiul.

F. R. F. A NUMIT

Comisia de selecție DIN LUMEA LARGĂ
și antrenorii 
loturilor 
reprezentative

Biroul Federației Române de fotbal 
a numit comisia de selecție pentru 
loturile echipelor reprezentative, lată 
componența acesteia: Kmerich Vogi 
(coordonator), Angelo Niculescu și 
Dincă Schileru.

Ca antrenori ai loturilor au fost 
desemnați următorii: Angelo Nicu
lescu (antrenor principal) și Robert 
Cosmoc (secund), pentru lotul A; 
Dincă Schileru (antrenor principal) 
și Virgil Mărdărescu (secund), pentru 
lotul de tineret; Gheorghe Ola (la 
echipa I) și Dumitru Teodorescu (la 
echipa a Il-a), pentru juniori.

ganizațiile de partid din unitățile 
amintite, au întreprins studii și au 
elaborat măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru îmbunătățirea regimului 
de funcționare la noile capacități de 
producție.

Acolo unde continuă să se ignore
ze luarea celor mai indicate măsuri 
pentru funcționarea ireproșabilă a 
instalațiilor, rezultatele economice 
continuă să fie sub nivelul prevede
rilor din proiect. Nu se poate trece 
cu vederea faptul că neîndeplinirea 
indicilor de proiect este, în majori
tatea covîrșitoare a situațiilor, o con
secință a deficiențelor existente în 
organizarea producției și a muncii. 
Bunăoară, depășirea prețului de 
cost din proiect la produsele 
realizate la grupul de fabricare 
a policlorurii de vinii, de la 
Combinatul chimic Borzești, se da- 
torește mai ales depășirii consumu
rilor specifice proiectate de materii 
prime, energie, utilități, care — 
după cum s-a constatat — este 
generată de o cauză mult mai pro
fundă : defectuoasa funcționare a 
acestor instalații. Un alt indicator 
care nu se îndeplinește inte
gral la unele instalații — și 
cele mai multe dintre acestea 
le găsim tot la Combinatul chi
mic Borzești — este productivi
tatea muncii. Cauza : insuficientă 
grijă pentru întreținerea în bună 
stare de funcționare a schemelor și 
aparatajului de automatizare, ceea 
ce impune menținerea unui personal 
numeros.

Cunoscînd bine aceste deficiențe, 
comitetul județean de partid urmă
rește cu deosebită insistență ca orga
nizațiile de partid din întreprinderile 
care mai au instalații ce lucrează sub 
parametrii proiectați să îndrume și

Neagu înscrie din 11 m. (fază din meciul Rapid—Dinamo Obor)

Record mondial la pati
naj. — Cu ocazia concursului in
ternațional de patinaj viteză de la 
Inzell -(R.F.G.), olandeza Stien Kaiser 
a stabilit un nou record mondial 1* 
1 000 m cu timpul de 1’31”. Vechiul 
record — deținut de sovietica Lidia 
Skoblikova — era de l’31”8/10.

8 000 de concurenți la un 
maraton pe schiuri. - Tradi- 
ționala cursă populară de schi „Vasa- 
loop", care se desfășoară în localitatea 
Mora (Suedia), a reunit anul acesta 
la start peste 8 000 de concurenți. în
vingătorul celui mai lung maraton pe 
schiuri a fost suedezul Janne Ste- 
fansson, care a parcurs 80,500 kilometri 
în 4h 39’49”. Pe locurile următoare 
s-au clasat Bengt Karlsson (Suedia) și 
Arto Tianen (Finlanda).

In interval de numai 48 
de ore. — Pentru a doua oară în 
decurs de numai două zile, cunoscutul 
patinator japonez Kelichi Suzuki a 
egalat recordul mondial al probei de 
500 m. Participînd la un concurs des
fășurat la Tokio, el a realizat timpul 

să controleze sistematic dacă condu
cerile întreprinderilor întrețin vie 
preocuparea pentru mai buna organi
zare a producției, pentru întreținerea 
corectă a utilajelor, pentru respec
tarea cu strictețe a tehnologiilor de 
fabricație. Ca măsură concretă s-a 
stabilit ca organizațiile de partid să 
analizeze periodic cum se aplică pla
nurile de măsuri care vizează reali
zarea parametrilor proiectați și să 
mobilizeze colectivele de specialiști 
la rezolvarea tuturor problemelor 
care mai trenează.

N-ar corespunde însă realității 
dacă am afirma că neatingerea para
metrilor proiectați la anumite insta
lații se datorește în exclusivitate nu
mai întreprinderilor. Aceasta este și 
rezultatul unor deficiențe care au e- 
xistat în proiectarea instalațiilor res
pective, al aprofundării insuficiente 
a tehnologiilor de fabricație sau al 
calității necorespunzătoare a utilaje
lor achiziționate din import. Nu este 
un secret faptul că greutățile care 
au existat în atingerea parametrilor 
tehnici și economici proiectați la in
stalațiile din grupul de fabricare a 
butadienei de la Combinatul de cau
ciuc sintetic și produse petrochimice 
din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au fost generate în bună parte și de 
serioasele „scăpări" în proiectarea 
fluxului tehnologic. Abia în ultimele 
luni s-a reușit să se elimine stran
gulările si necorelările dintre diferi
tele faze tehnologice.

Am ținut să amintesc și aceste si
tuații pentru a sublinia cît de nece
sar este să se trateze cu răspundere 
maximă, încă din faza de proiectare 
și de contractare a utilajelor, pro
blema funcționării noilor capacități 
de producție la parametrii optimi, să 
se adopte soluții tehnice care să per

CAMPIONATE - COMPETIȚII
Noi campioni
la schi

Campionatele republicane de schi 
au programat la Poiana Brașov ulti
mele probe.

Coborîrea • câștigat-o Comei 
Tăbăraș (Carpați Sinaia) în 
2’05”7/10, secundat de Dorin Mun- 
teanu (A.S.A. Brașov) 2’07”. In cursa 
de fond, 5 kilometri — femei, a cîș
tigat Marcela Leampă (Dinamo Bra
șov) cu 20’54”, iar la 15 kilometri 
bărbați pe primul loc s-a situat Ni
colae Sfetea (individual) cu 53’54”.

Concursul de înot 
de la Bremen

6,
14

înot

© Anca Andrei locul 
Cristina Balaban locul 
la 100 m spate

In concursul international de 
de la Bremen, proba de 100 m spate 
a fost ctștigată de olandeza Bep 
Weeteling, cronometrată cu timpul de 
l’09”8/10. Pe locul 6 s-a clasat tînăra 
înotătoare româncă Anca Andrei 
(l’10”6/10). Cristina Balaban a ocupat 
locul 14, cu timpul de 1’12” 6110. Pro
ba de 200 m liber bărbați a revenit 
americanului Greg Buckingham cu 
timpul de l‘57”4/10. Coechipierul a- 
cestuia, Mark Spitz, a cîștigat proba 

de 39”2/10. Pe locul doi s-a clasat 
campionul olimpic Erhard Keller 
(R. F. a Germaniei) cu 39”3/10. Re
cordul mondial al probei aparține lui 
Keller.

Recorduri sui-generis. -
Jucătorul italian Mazzia (din echipa 
Brescia) este posesorul a două origi
nale recorduri: el a marcat primul 
gol al campionatului italian de fotbal 
ediția 1967—1968, introducînd mingea 
în poarta echipei Cagliari, după 18 
secunde de joc, iar în meciul cu Man
tova a înscris un gol în propria poar
tă, după 38 de secunde de la înce
perea partidei.

Performanță atletică. - Cu 
prilejul concursului de atletism de la 
Stuttgart, Manfred Kinder (R.F.G.) a 
obținut în proba de 400 m plat timpul 
de 47”l/10 — cea mai bună perfor
manță europeană pe teren acoperit

Eusebio, în forma pe 
tOatâ linia. — E1 conduce în cla
samentul golgeterilor campionatului 
Portugaliei cu 22 de goluri, iar recent 

mită atingerea unor indicatori cît 9 
mai înalțl, la nivelul tehnicii mon- | 
diale, să se stabilească indicatori 
reali, care să poată fi îndepliniți. | 
Orice eroare sau greșeală are drept H 
consecință diminuarea eficienței eco
nomice a investițiilor respective, lip- 0 
sirea economiei naționale de anumite S 
cantități de produse sau de un anu- S 
mit volum de beneficii. Este locul să . 
remarc că se impune mai multă fer- | 
mitate din partea ministerelor în ce | 
privește întărirea răspunderii tutu- 
ror factorilor care au concurat la | 
realizarea unei investiții.

Din neajunsurile pe care le-am a- 
rătat, comitetul județean de partid a | 
tras cuvenitele învățăminte ce ne S 
sînt de mare folos pentru viitor. In 0 
primul semestru din acest an vor in- m 
tra în funcțiune noi obiective impor- 0 
tante : una este fabrica de plăci fi- 0 
brolemnoase de la C.I.L.-Bacău. 
Știind că cele mai multe necazuri B 
le-a pricinuit slaba calificare a oa- H 
menilor care au luat în primire noile " 
instalații, am urmărit ca personalul g 
de producție ce va lucra la aceste noi | 
obiective să fie din timp pregătit. In a 
momentul de față, multe din viitoa- n 
rele cadre sînt repartizate pe instala- K 
ții și’ își continuă instruirea pe con- f| 
creț. Există deci condiții ca desfășu- “ 
rarea probelor tehnologice și atinge- H 
rea parametrilor proiectați să se rea- 0 
lizeze înainte de termenele prevăzute “ 
în planul de stat. Totodată, insistența n 
cu care urmărim aplicarea măsurilor | 
tehnico-organîzatorice în celelalte in- B 
treprinderi, care nu și-au atins para- - 
metrii proiectați, ne dau garanția că H 
indicatorii prevăzuți vor fi realizați H 
în termen cît mai scurt, astfel ca eco- i 
nomia națională să poată beneficia n 
în întregime de pe urma fondurilor | 
investite. u 

de 100 m fluture tn 55”7/10, iar rovio- 
ticul Prokopenko a ieșit învingător la 
200 m bras, cu timpul de 2’24 ol 10.

Liderii nu știu 
să piardă...

Pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" s-au disputat ul
timele partide ale turului III al cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață. în penultima zi s-au înre
gistrat rezultatele: Avîntul Gheor- 
ghieni — Tîrnava Odorhei 4—3 ; Di
namo București — Agronomia Cluj 
12—3 ; Steaua — Avîntul Miercurea 
Ciuc 10—2.

Derbiul etapei și totodată al cam
pionatului (Dinamo București —« 
Steaua) a luat sfîrșit cu victoria sti
liștilor, cu scorul de 3—1. In meciu-
rile ce au precedat derbiul, Avîntul 
Miercurea Ciuc a terminat la egali
tate cu Agronomia Cluj i 6—6 și 
I.P.G.G. a întrecut Avîntul Gheor- 
ghieni cu 5—1.

Clasamentul are în frunte același 
lider — Dinamo București, care tota
lizează 34 de puncte din 18 meciuri. 
Steaua, pe locul doi, are 32 de puncte.

I
Dinamoviștii (în special Pană 
șl Dumitraș) an jucat excesiv de 
nervos, comițînd acte de netolc- 
rat pe terenul de sport.

Baschetbalistele au 
reluat întrecerea

O trăsătură comună a caracterizat 
evoluția fruntașelor baschetului bucu- 
reștean — Politehnica și Rapid — în 
meciurile ce au reînnodat ieri firul 
competițional intern : tendința spre 
practicarea baschetului modem, în 
continuă mișcare, pe fondul unei vi
zibile pofte de joc.

Studentele, îndeosebi, au practicat 
în fața I.C.F.-ului (o echipă agresivă 
care i-a pus probleme deosebite în 
turul campionatului) un „presing" pe 
tot terenul și în majoritatea timpului, 
care le-a adus atît victoria la 20 punc
te diferență (65—45) cît și aprecie
rile publicului spectator obișnuit cu 
jocul pozițional al echipei.

Deși reîntregit, mecanismul fero
viarelor nu este încă suficient de re
glat, fapt reflectat în comportarea 
cu inegalități a echipei care a reușit 
să se impună totuși și să învingă Ia 
limită (4a—44) pe Progresul — de a- 
semenea o garnitură dîrză — după o 
partidă dramatică și după ce la 
pauză era condusă cu 22—14.

Alte rezultate din etapa de ieri i 
Constructorul — Voința București 
42—38; U. Cluj — Voința Brașov 
42—39 ; Crișul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș 58—41.

a cîștigat o sumă importantă la prono. 
sportul portughez, indicînd 12 rezul
tate exacte.

HRTISTII OTEȚEI
fiiJ încheiat SEZONUL

Epilogul campionatelor mon
diale de patinaj artistic, odată 
cu care de fapt a luat sfîrșit șl 
sezonul propriu-zis al marilor 
competiții de acest gen pe 1963, 
l-am putut urmări duminicii 
după-amiază, cu toții, prin in
termediul televiziunii, transmis 
de pe patinoarul din Geneva. In 
cadrul reuniunii, un adevărat 
recital al laureațllor campiona
tului, i-ain revăzut din nou pe 
așii de necontestat ai patinaju
lui artistio mondial — ameri
cana Peggy Fleming șl austria
cul Emerio Danzer, perechea 
sovietică Ludmila Belousova — 
Oleg Protopopov și cuplul de 
dansuri Towler-Ford (Anglia), 
— distinși cu titlul suprem u- 
cum la Geneva — Wood 
(S.U.A.), Gabrielle Seyfert 
(R.D.G.), Hana Maskova (Ceho
slovacia), Juk-Gorelik (U.R.S.S.), 
Kumiko Okawa (Japonia) etc.

In fotografie : Peggy Fleming.

Genîo confea Zamora. - 
Cunoscutul fotbalist spaniol Gento, 
căpitanul formației Real Madrid, a îm
brăcat miercuri 28 februarie la Sevilla 
(contra Suediei) pentru a 42-a oară 
tricoul de internațional. Gento speră să 
bată recordul portarului Ricardo Za
mora, care a jucat do 45 de ori în 
echipa Spaniei.

PRONOSPORT
Concursul din 3 martie

Minerul B. M.—-Univ. Craiova 2
Chimia Făgăraș—Steaua 2
C.S.M. Sibiu—F. C. Argeș 2
Chimia Suceava—Farul 1
Politehnica Iași—U.T.A. 1
Bologna—Internazionale (2—1) X 
Brescia—Fiorentina (1—1) x
Mantova—Lanerossl (1—1) x
Milan—Cagliari (o—1) 2
Napoli—Sampdorla (1—1) x
Roma—Juventus (0—0) x
Torino—Atalanta (4—I) 1
Varese—Spăl (2—0) 1



Puternice manifestații
de protest împotriva
agresiunii S.U.A.
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Forțele patriotice din Vietna
mul de sud continuă să atace 
pozițiile americano-saîgoneze. 
Comandamentul forțelor ame
ricane din Vietnamul de sud a 
anunțat că 48 de militari ame
ricani au fost uciși și alți 24 au 
fost răniți în urma unei ambus
cade organizate de forțele pa
triotice la 14 kilometri nord de 
Saigon. în sprijinul militarilor 
americani au intervenit unități

artilerie, aviație și elicoptere, 
delta fluviului Mekong, for

țele patriotice au continuat bom
bardamentele cu mortiere și tu
nuri, fără recul în districtele 
Phung Hiep și Phong Dinh. Ca 
urmare a unei acțiuni îndrăz
nețe a patrioților, un important 
pod metalic care leagă Saigonul 
de regiunea deltei a fost avariat, 
circulația fiind întreruptă. în 
fotografie : O unitate a forțelor 
patriotice în atac.

Comisia O.N.U.
pentru dezvoltarea
socială și-a
încheiat lucrările

NEW YORK 3 (Agerpres). — Sîm- 
bătă s-au încheiat la New York lucră
rile celei de-a 19-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltarea socială. Par- 
ticipanții la sesiune, care s-a deschis 
la 5 februarie, au adoptait o declarație 
privind dezvoltarea socială, care chea
mă la acțiuni în vederea eliminării să
răciei în lume. Ingar Thorsson, direc
torul serviciului O.N.U. pentru dezvol
tarea socială, a subliniat că această de
clarație, care va fi 'înaintată Adunării 
Generale, oferă guvernelor un ghid 
pentru soluționarea unei probleme de 
cea mai mare importanță. „Omenirea 
nu poate să progreseze în condițiile în 
oare aproape jumătate din populația 
globului devine tot mai bogată și peste 
jumătate tot mai săracă" — a decla
rat el.

ÎNCHEIEREA vizitei delegației de partid
1

SI guvernamentale române In bulgaria
7

în cadrul unui miting împo
triva războiului din Vietnam, 
la care au participat 5 000 de 
locuitori ai orașului New Haven 
din statul Connecticut, cunoscu
tul dramaturg american Arthur 
Miller a declarat : „Războiul 
din Vietnam este un cancer 
care macină demnitatea existen
ței noastre și umple de amără
ciune o întreagă generație a ti
neretului american intr-un grad 
necunoscut niciodată în trecut".

Sfîrșitul săptămînii care s-a 
încheiat a fost marcat și în alte 
țări prin manifestații de protest 
împotriva agresiunii S.U.A. 
Vietnam. Agențiile de 
transmit că asemenea 1 
strații au avut loc la 
Copenhaga, Bruxelles, 
bridge și alte orașe. în 
de aceasta, din Paris se 
că o delegație de intelectuali 
francezi compusă din Elsa Trio
let, Aragon, Vercors, Helene 
Joliot-Langevin, Michel Droit, 
Michel Piccoli și alte persoane 
care se numără printre primii 
semnatari ai Apelului intelec
tualilor pentru Vietnam, a fost 
primită de Mai Van Bo. delega
tul general al R. D. Vietnam în 
Franța. Membrii delegației, l-au 
anunțat că 8 000 de intelectuali 
au semnat pînă azi acest apel.

în 
presă 

demon- 
1 Tokio, 

Cam- 
afară 

anunță

Plenara C. C. 
al Frontului Patriei 
din Vietnam

HANOI 3 (Agerpres) — La Hanoi 
a avut loc o plenară a C.C. al Fron
tului Patriei din Vietnam prezidată 
de Ton Duc Thang, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului. în ra
portul politic prezentat la plenară 
se subliniază că sarcina actuală a 
Frontului Patriei din Vietnam este 
de a-și concentra toate eforturile 
în vederea obținerii victoriei finale 
și înfăptuirii lozincii „Totul pentru 
lupta împotriva agresorilor ameri
cani".

în cadrul plenarei au luat cuvîn
tul reprezentanți ai organizațiilor 
politice și 
nam.

obștești din R. D. Viet-

★
V.N.A. anunță că la 3 
fost doborîte deasupra

Agenția 
martie au
Hanoiului două avioane americane 
de recunoaștere fără, pilot. Astfel, 
numărul avioanelor americane do
borîte pînă în prezent deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam se ridică 
la 2 275.

Deschiderea Tîrgului
Leipzig

SOF1A 3. — Corespondență de la 
L. Duță și Gh. leva : Delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Chivu Stoica, care la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia a luat parte la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 90-a aniver
sare a eliberării Bulgariei de sub 
jugul otoman, a vizitat duminică 
localitățile Plevna, Grivița și Por- 
dim — locuri cu adîncă semni
ficație în istoria popoarelor român 
și bulgar.

Oaspeții români au vizitat Mau
soleul eroilor din Plevna, Mau
soleul ostașilor români de la Gri
vița, precum și Muzeul „Ostașul 
român 1877—1878“ din Pordim. 
La mausolee și la muzeu au fost 
depuse coroane de flori din partea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii 
România. Monumente 
păstrate cu grijă, evocă eroismul 
cu care ostașii români au luptat — 
alături de voluntarii bulgari, os
tașii ruși și de alte naționalități —• 
acum nouă decenii împotriva ocu
pației otomane, cimentînd cu sîn
gele lor prietenia româno-bulgară.

în localitățile în care au luptat 
ostașii români, populația bulgară a 
făcut numeroase manifestări de 
caldă simpatie față de delegația 
de partid și guvernamentală a Re-

Socialiste 
de piatră,

publicii Socialiste România. Repre
zentanți ai organelor de partid și 
de stat bulgare, precum și nu
meroși locuitori și-au exprimat în 
cadrul întîlnirilor avute cu dele
gația română recunoștința pentru 
jertfele aduse de poporul nostru în 
timpul luptelor pentru eliberarea 
Bulgariei și și-au manifestat bucu
ria pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între România și Bulgaria, între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. Tovarășul 
Chivu Stoica a mulțumit pentru 
manifestările de prietenie față de 
poporul român și a transmis po
porului frate bulgar urările comu
niștilor și ale întregului popor ro
mân pentru obținerea de noi suc
cese în opera de construire a so
cialismului în R. P. Bulgaria.

La amiază. Comitetul 
Plevna al Partidului 
Bulgar a oferit o masă 
delegațiilor română și 
care au vizitat localități 
tă regiune cu prilejul sărbătoririi 
a 90 de ani de la eliberarea Bulga
riei. A toastat tovarășul Peko Ta- 
kov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul comerțului exterior.

în toastul său, tovarășul Chivu 
Stoica, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale române, 
și-a exprimat satisfacția de a vi
zita orașul Plevna, de numele că-

județean 
Comunist 

în cinstea 
finlandeză 
din aceas-

ruia sînt legate episoade dintre» 
cele mai dramatice și, în același 
timp, înălțătoare, ale luptelor duse 
acum nouă decenii pentru scutura
rea dominației otomane și elibera
rea popoarelor român și bulgar. 
Plevna, Grivița, Pordim, evocă 
în chip emoționant vitejia și erois
mul înaintașilor care și-au vărsat 
cu generozitate sîngele pentru li
bertatea și neatîrnarea țărilor 
noastre, a spus vorbitorul. Eveni
mentele memorabile din 1877—1878 -> 
au înscris o pagină glorioasă ’.*n 
cronica străvechii prietenii rorr ;d~ 
no-bulgare. Cultivată și întă' 
permanent prin solidaritatea irJ- 
ternaționalistă a mișcării munc. 
torești și a partidelor noastre co 
muniste, prietenia româno-bulgar.5 
a căpătat o nouă și trainică teme-' 
lie, un nou și bogat conținut în anii 
edificării socialiste. Sîntem bucu
roși că prietenia româno-bulgară 
se dezvoltă neîncetat spre binele 
ambelor noastre popoare, în inte
resul cauzei generale a socialis
mului și păcii. Bucurîndu-se da 
realizările harnicului și talentatu
lui popor bulgar ca de propriile 
sale succese, poporul român îi 
urează să sporească necontenit 
izbînzile închinate înfloririi patriei 
sale socialiste — a spus conducă
torul delegației române.

A toastat, de asemenea, conducă
torul delegației finlandeze, Mattl 
Tuovinen.

LEIPZIG 3 (Agerpres). — La Leip
zig a avut loc simbătă seara ședința 
festivă de deschidere a Tîrgului inter
național de primăvară. Au fost pre- 
zenți Walter Ulbricht, prim-seoretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Mi
niștri, Johannes Dieckmann, președin
tele Camerei Populare, și alți condu
cători ai R.D.G.

Luînd cuvîntul, Wolfgang Rauch- 
fuss, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., a relevat impor
tanța, pe plan internațional, a acestei 
manifestări tradiționale. Referindu-se 
la relațiile comerciale externe ale țării 
sale, W. Rauchfuss a amintit că R.D.G. 
întreține strinse legături comerciale cu 
țările socialiste și își consolidează re
lațiile cu țările în curs de dezvoltare. 
Vorbitorul a arătat că țara, sa este dis
pusă să-și extindă- comerțul cu țările 
clin vestul Europei, subliniind că în 
1967 au crescut, în special, exporturile 
R.D.G. în Finlanda, Franța, Italia, 
Suedia. în încheiere, vorbitorul și-a

Un eveniment istoricexprimat speranța că actuala ediție a 
Tîrgului de primăvară va contribui la 
dezvoltarea comerțului internațional, la 
extinderea legăturilor economice și co
laborării dintre popoare.

BERLIN 3. — Corespondentul A- 
gerpres, S. Deju, transmite : După 
solemnitatea de deschidere a ediției 
de primăvară, organizată la Opera 
din localitate, Tîrgul internațional de 
la Leipzig și-a deschis duminică por
țile pentru public.

La actuala ediție participă 10 290 
de expozanți provenind din 65 de țări 
care își prezintă produsele pe o su
prafață de 360 000 metri pătrați.

Țara noastră este prezentă cu un 
birou de informații comerciale. Di
rectorul acestui birou la Tîrgul de 
la Leipzig, Nicolae Vrabie, ne-a pre
zentat produsele cu care țara noastră 
participă la expozițiile organizate pe 
branșe. Atrag atenția vizitatorilor 
mașinile-unelte produse de industria 
română din căre’ 'nbtăm : strungul- 
carusel, freze, mașini de găurit, 
strunguri universale și mașina de le- 
puit bile. De asemenea, trezesc inte
resul tractoarele, camioanele, locomo
tivele Diesel electrice, vagoanele de 
marfă și vagoanele cisternă, produ
sele chimice și petroliere, motoarele 
electrice, transformatoarele, apara
tele de radio și televiziune, mașinile 
pentru industria textilă, a lemnului, 
rulmenți, instrumente medicale, apa- 
rataj optic, bunuri ale industriei de 
larg consum și produsele industriei 
alimentare.

La deschiderea festivă a tîrgului a 
participat și o delegație guvernamen
tală română condusă de Mihai Mari
nescu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

in viața poporului bulgar

bulgar, vecin și prieten,

„Stoc tactic
de apărare a dolarului

Camera reprezentanți
lor a Congresului ameri
can a aprobat proiectul 
de lege prezentat de Ad
ministrația S.U.A. în legă
tură cu anularea acoperi
rii în aur a dolarului. Mă
sura nu este surprinzătoa
re și ea se înscrie în pro
gramul președintelui John
son de „apărare a dola
rului'. Obligația de a a- 
vea o acoperire în aur a 
circulației monetare in
terne este considerată de 
mulți experți drept o con
cepție depășită. De altiel, 
acest sistem nu este apli
cat, în prezent, decît în 
patru țări vest-europene : 
Belgia, Elveția, Olanda și 
Portugalia.

Se știe că din actualele 
rezerve de metal prețios 
ale S.U.A. (cca 12 miliar
de dolari), peste 10 mili
arde reprezintă acoperi
rea legală în aur, în pro
porție de 25 la sută, a cir
culației fiduciare. Apro
barea virtuală și de către 
Senat a legii amintite eli
berează întreaga cantitate 
de aur a S.U.A. de „obli
gațiile' interne și tinde să 
creeze un „stoc tactic' de 
îrtnare a „goanei după 
aur' care, în ultimul se
mestru al anului trecut, 
a provocat scurgerea a 
peste un miliard de dolari 
aur din rezervele federale. 
Avîndu-se, de asemenea, 
în vedere că datoria ex
ternă a țării depășește azi 
30 miliarde dolari, reiese 
cu pregnanță deficitul cro
nic al balanței de plăți a 
S.U.A. Acest fapt a provo
cat o „criză de încredere' 
în rolul de valută-cheie, 
adică de instrument de 
decontare între state, al 
monedei americane în ca
drul sistemului „Etalon- 
aur și devize’. Deficitul 
1 _ 
un adevărat „călcîi al lui

aur și devize’. Deficitul 
bugetar reprezintă astfel 
un adevărat „călcîi al lui 
Achile* pentru dolar.

în primul rînd, prin su
primarea acoperirii în 
aur, Administrația încear
că să mențină pe piața

bugetar reprezintă astfel

Achile* pentru dolar.
în primul rînd, prin su-

prlmarea acoperirll în
aur, Administrația încear
că să mențină pe piața

internațională prețul unei 
uncii de aur la 35 de do
lari, a arătat ministrul de 
finanțe american, Henry 
Fowler. Liderii democrați 
din Camera reprezentan
ților speră că acest lucru 
va reuși să convingă pe 
speculanții de pe piața 
aurului că Statele Unite 
sînt hotărîte să susțină 
valuta lor pînă la capăt.

Potrivit opiniei lui Fow
ler, o creștere a prețului 
aurului ar accentua „fe
bra galbenă' sau ar de
termina chiar o inflație 
mondială. In cercurile de 
afaceri circulă și ideea 
că schimbarea parității 
aur-dolar ar constitui „o 
trădare față de posesorii 
de dolari din străinătate'. 
Pe de altă parte, remarcă 
revista „Time Magazine', 
o devalorizare a dolarului 
nv. este dorită de Adminis
trație, deoarece aceasta 
ar avea repercusiuni gra
ve asupra partenerilor oc
cidentali și ar prejudicia 
relațiile S.U.A. cu țările 
respective.

în al doilea rînd, tenta
tiva de „reabilitare* a do
larului urmărește să afec
teze pe cei care tezauri
zează lingouri și țintește 
indirect în intențiile Fran
ței și ale altor state de 
promovare a etalonului 
aur. După cum se știe, gu
vernul francez consideră 
că în nici un mod o mo
nedă națională nu are 
dreptul să se substituie 
aurului, căci aceasta în
seamnă impunerea la ni
vel internațional a con
secințelor și riscurilor unei 
politici monetare națio
nale.

O serie de specialiști, 
oameni politici și ban
cheri americani nu acor
dă nici un credit eficaci
tății respectivei măsuri 
de „apărare a dolarului'. 
„Suprimarea acoperirii în 
aur a circulației moneta
re interne nu va re
zolva definitiv gravele 
probleme financiare in-

temaționale, care se a- 
flă în fața S.U.A. și a 
celorlalte țări occidenta
le", a declarat David Ro
ckefeller, președintele lui 
„Chase Manhattan Bank* 
din New-York. Majorita
tea republicând susține 
că Administrația încear
că astfel zadarnic „să cîș- 
tige timp". Liderul repu
blican Gerard Ford a de
clarat că „această măsu
ră urmărește să vindece 
un cancer cu ajutorul unui 
simplu bandaj". în cursul 
unei conferințe de presă, 
dr. Franz Pick, expert 
american în problemele 
monetare, bazîndu-se pe 
ritmul atins de speculația 
asupra aurului în lume, a 
prezis că „o devalorizare 
a dolarului va interveni 
peste 12 sau 14 luni*. La 
rîndul său, Leif Olsen, pri
mul vicepreședinte al al-

tei bănci new-yorkeze 
„First National City Bank' 
a afirmat că „dacă guver
nul federal nu va putea 
rezolva definitiv proble
ma inflației interne și nu 
va reduce substanțial e- 
normele sale angajamen
te în străinătate, nu se va 
putea anihila deficitul ba
lanței americane de 
plăți".

Bugetul american este 
împovărat de uriașele 
cheltuieli cu caracter mi
litar efectuate de Admi
nistrație pentru ducerea 
războiului din Vietnam, 
cursa înarmării și întreți
nerea numeroaselor baze 
militare din străinătate. 
Soarta dolarului este le
gată de politica Casei 
Albe în acest domeniu.

Viorel POPESCU

După realegerea sa în funcția de 
președinte al Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios este salutat cu căldură de 

populație

Poporul 
sărbătorește un eveniment memo
rabil al istoriei sale — împlinirea 
a nouă decenii de la eliberarea 
Bulgariei de sub jugul imperiului 
otoman.

Vreme de 
acest popor înrobirea străină, des
potismul și asuprirea duse la ex
trem ; dar în acest răstimp năzuința 
sa spre libertate și independență 
națională a rămas mereu vie, gă- 
șindu-și în repetate rînduri expre
sie în acțiuni de luptă plină de. cu
raj. Răscoalele spontane, răzlețe 
s-au transformat, începîhd încă din 
a doua jumătate a secolului ai 
XVlH-lea. într-o mișcare de elibe
rare națională, iar caracterul orga
nizat al acestei mișcări s-a vădit 
cu pregnanță un veac mai tîr- 
ziu, cînd eminențl fii ai poporului 
bulgar, patrioți înflăcărați ca Gh. S. 
Rakovski, Vasil Levski, Hristo Bo
tev, Liuben Karavelov au ridicat 
mișcarea național-revoluționară din 
Bulgaria pe o treaptă superioară.

Cronicile vremii consemnează ca 
o manifestare luminoasă a tradiții
lor de solidaritate româno-bulgară 
în lupta comună pentru indepen
dență națională faptul că în a- 
ceastă perioadă mulți revoluționari 
bulgari au găsit adăpost în Româ
nia, unde editau ziare pe care le 
trimiteau în țara lor și unde au 
creat, în 1872, Comitetul 
nar central bulgar.

Un moment de seamă 
luptei de eliberare a 
bulgar l-a constituit răscoala popu
lară din aprilie 1876, cînd țărăni
mea, meseriașii și celelalte mase 
muncitoare de la orașe, intelectua
litatea înaintată 
eroism împotriva 
Deși răscoala a fost înăbușită în 
sînge, ea a zdruncinat sistemul feu
dal al ocupanților otomani, a 
strîns și mai mult rîndurile tinerei 
națiuni bulgare, insuflîndu-i o nouă 
energie.

împlinirea înaltei năzuințe a po
porului bulgar spre eliberarea din 
jugul secular străin a devenit pe

cinci secole a cunoscut

revoluțio-

în cadrul 
poporului

s-au ridicat cu 
asupritorilor.

sibilă în conjunctura favorabilă 
creată prin izbucnirea, în 1877, a 
războiului ruso-turc, în condiți
ile cînd mișcarea crescîndă de 
eliberare a popoarelor din Bal
cani șubrezea temeliile imperiului 
otoman. Faptele de arme săvîrșite 
în războiul din 1877—1878 de oști
rea română și de patrioții bulgari, 
care alături de ostașii ruși și-au 
vărsat sîngele la Grivița, Plevna, 
Smîrdan pentru cucerirea victorie:, 
au cimentat prietenia frățească din
tre popoarele noastre. Referindu-se 
la contribuția poporului român la 
victoria în războiul din 1877, zia
rul „Rabotnicesko Delo“, organ al 
C.C. al P.C. Bulgar, scria: „în țara 
noastră se păstrează amintirea 
contribuției poporului român la 
războiul de independență, amintirea 
celor 10 000 de ostași 
noscuți și necunoscuți, 
zut, au fost răniți sau 
fără urmă în luptele 
duse alături de ostașii ruși și de 
voluntarii bulgari, pentru victoria 
cauzei comune a popoarelor bal
canice, pentru independența lor 
națională"

în istoria poporului bulgar, ziua 
eliberării din robia otomană a 
marcat un eveniment cu adîn- 
că semnificație progresistă, care 
a determinat o cotitură de sea
mă în dezvoltarea națională, 
economică, socială și culturală 
a patriei sale ca stat independent. 
Eroismul și spiritul de abnegație 
manifestate în acest război de pa
trioții bulgari și-au găsit o conti
nuare, în noile condiții istorice, în 
lupta dusă de clasa muncitoare din 
Bulgaria, sub conducerea partidu
lui ei comunist, pentru cucerirea li
nei depline neatîrnări, pentru eli
berare socială și edificarea orîn- 
duirii socialiste.

în anii puterii populare, aptitu
dinile creatoare ale poporului bul
gar au dus la mari transformări 
sociale, care au înnoit fața țării și 
viața celor ce muncesc. Ca urmare 
a politicii de industrializare, struc-

români, cu- 
care au eă- 
au dispărut 

sîngeroase

de ani de la eliberarea Bulgariei
tura economiei s-a schimb:
dical, forțele de producție, 
dezvoltat apreciabil. Succese! 
ținute în industrie, care deți( 
tăzi rolul conducător în ecorio 

■ în ridicarea agriculturii social/' 
în dezvoltarea științei și tehniciâ 
drept corolar creșterea nivelul 
de trai, material și spiritual, i 
maselor. Poporul român urmărești 
cu adîncă simpatie activitatea con
structivă desfășurată de oamenii 
muncii din țara vecină, sub condu
cerea Partidului Comunist Bulgar, 
și se bucură sincer de toate reali
zările lor pe calea socialismului.

Vechile legături de prietenie ro
mâno-bulgară, închegate în anii de 
luptă pentru libertate indepen
dență națională, au căj.-^’^Âh 
condițiile socialismului, noi l-
siuni și valențe, s-au ridica. o 
treaptă superioară. Prietenia sco
laborarea dintre Partidul Gdmu- 
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre România și Bulgaria 
își găsesc o elocventă expresie în 
dezvoltarea relațiilor politice, 
economice, tehnice, științifice și 
culturale, a schimburilor de expe
riență pe diferite planuri în opera 
de construcție socialistă. Recenta 
aniversare a douăzeci de ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie 
româno-bulgar a prilejuit o tre
cere în revistă a rezultatelor rod
nice ale acestei colaborări. Dezvol
tarea continuă a legăturilor multi
laterale româno-bulgare, bazate pe 
principiile internaționalismului so
cialist, egalității și avantajului re
ciproc, respectării independenței și 
suveranității naționale, întrajutoră
rii tovărășești, contribuie la pro
gresul ambelor popoare și slujește 
intereselor cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Cu prilejul celei de-a 90-a ani
versări a eliberării Bulgariei, po
porul român adresează poporului 
frate de peste Dunăre călduroase 
felicitări și îi urează să obțină noi 
succese în construcția socialistă, în 
înflorirea continuă a patriei sale. 
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I agențiile de presă transmit
Duminică s-a deschis ediția 

de primăvară a Tîrgului in
ternațional de la Viena, 
la care participă cîteva mii de firme 
austriece și străine din 31 de țări. 
Țara noastră participă la actuala edi
ție a Tîrgului de la Viena cu un 
stand turistic organizat de O.N.T. 
„Carpați".

Autoritățile salvadoriene au 
declanșat o Intensă campa
nie de represiuni împotriva 
muncitorilor și studenților, care s-au 
solidarizat cu cadrele corpului didac
tic aflate în grevă. Guvernul a ordo
nat mobilizarea forțelor armate. Tru
pe ale gărzii naționale, întărite cu 
patrule ale poliției, au pătruns în clă
direa unde avea loc un miting al 
profesorilor greviști și au arestat cîte-

test, muncitorii de la fabricile textile 
„Tissa" și Minerva", de la fabrica de 
saci „Malins", precum și din alte în
treprinderi au declarat grevă. Acțiu
nile represive ale autorităților salva- 
doriene au creat în țară o situație 
încordată.

Stația cosmică automată 
„Sonda-4” a fost lansată la 2 
martie 1968 în Uniunea Sovietică. 
Plasarea pe traiectorie a stației auto
mate a fost făcută de pe o orbită in
termediară a unui satelit artificial al 
Pămîntului. Potrivit datelor primite, 
zborul stației „Sonda-4“ are loc pe 
o traiectorie apropiată de cea calcu
lată inițial. (TASS).

In cursul nopții de simbătă 
spre duminică s-au produs 
explozii ale unor bombe la

tugaliei din Haga. Poliția a anunțat 
că exploziile au provocat pagube im
portante, în special la ambasadele 
greacă și spaniolă. Din personalul ce
lor trei ambasade nu a fost rănită 
nici o persoană.

Mahmud Riad, ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., 
și-a încheiat vizita sa în Al
geria și, o dată cu aceasta, turneul 
de o săptămînă efectuat în țările 
arabe și o serie de țări vest-euro- 
pene, în cadrul căruia a discutat pro
bleme privind Orientul Apropiat. La 
plecarea sa spre Cairo, Mahmud Riad 
și-a exprimat satisfacția față de con
vorbirile pe care le-a avut cu mi
nistrul de externe algerian, Abdel Aziz 
Bouteflika, și cu președintele Houari 
Boumedienne, căruia i-a remis un me-

Aniversarea ziarului
dd„Morning Star

Ș va zeci de persoane. In semn de pro- ambasadele Spaniei, Greciei și Por- saj din partea președintelui Nasser.
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LONDRA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : Duminică după-amiază a 
avut loc la „Royal Festival Hali" 
din Londra o adunare in cinstea 
celei de-a 38-a aniversări a zia
rului „Morning Star", organul 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. în fața a circa 3 000 de 
participant a luat cuvîntul 
George Matthews, membru al 
Comitetului Executiv al Partidu
lui Comunist din Marea Britanie, 
redactorul-șef al ziarului, care a 
subliniat rolul important al zia
rului în condițiile actuale, în 
lupta pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii. A luat cuvîn
tul apoi Betty Ambatielos, so
ția cunoscutului luptător progre
sist grec, care a vorbit despre 
persecuțiile juntei militare îm
potriva elementelor democratice 
din Grecia. Cu puternice aplauze 
a fost întâmpinată cuvîntarea ros-

tită de Linh Qui, ziaristă din 
Republica Democrată Vietnam, 
care a vorbit despre lupta eroică 
a întregului popor vietnamez îm
potriva agresorilor americani, 
pentru apărarea libertății ți in
dependenței lui.

In încheiere a luat cuvîntul 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, care a arătat că agresi
unea Statelor Unite împotriva 
Vietnamului este sortită înfrîngerii. 
El a spus că forțele revoluționare 
ale poporului vietnamez, care se 
bucură de o largă mișcare de so
lidaritate în lumea întreagă, sînt 
invincibile pentru că luptă pen
tru o cauză justă, aceea a indepen
denței și pentru dreptul de a-țl 
hotărî singur destinul.

După încheierea mitingului, par
ticipanta au format lungi coloane 
care au 
pancarte, exprimând solidaritatea 
cu lupta

traversat Londra cu

poporului vietnamez.
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